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Deel 1: Mutatiemogelijkheden
In dit deel worden de verschillende reglementaire procedures beschreven:
Desaffectatie door de club
Ontslag door de speler
Verschillende soorten nationale transfers
Internationale transfer
Heraansluiting van speler aan het einde van zijn contract

Deel 2: Disciplinair systeem
In dit deel worden de gevolgen van een gele of rode kaart uiteengezet.

Deel 3: Verzekering
Het laatste deel geeft nadere uitleg over de dekking bij ongeval.

OPGELET: Deze nota heeft niet de pretentie volledig te zijn. Het spreekt vanzelf dat de bepalingen van het
Bondreglement voorrang hebben op deze brochure. Bijgevolg gaan de reglementsbepalingen voor bij eventuele
afwijkingen.
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Deel 1: MUTATIEMOGELIJKHEDEN
DESAFFECTATIE
Desaffectatie door de club (art. 522)
Wat?
De desaffectatie is de procedure waarmee een club het initiatief neemt een einde te stellen aan de toewijzing
van een amateur. Daartoe moet de club via E‐Kickoff een desaffectatielijst indienen, opgesteld overeenkomstig
de bepalingen van art. 522 van het Bondsreglement. Van zodra de desaffectatie is ingeboekt bij de KBVB, kan de
speler zich heraansluiten bij een andere club.
Periode?
De desaffectatielijst mag uitsluitend door de club worden ingediend tijdens de maand mei of oktober. Tijdens de
overige maanden kan de speler niet worden uitgeschreven door zijn club.
Contractspeler?
Aangezien hij gebonden is door een arbeidsovereenkomst, kan een contractspeler niet worden uitgeschreven
door zijn club.
Heraansluiting?
Een gedesaffecteerde speler kan onmiddellijk heraansluiten bij een andere club en, naargelang zijn leeftijd,
spelen bij de reserven en/of de jeugd.
Speelgerechtigdheid voor de eerste ploeg van de nieuwe club?
Als een gedesaffecteerde speler wordt aangesloten door een andere club, mag hij tijdens het seizoen van de
desaffectatie niet opgesteld worden in officiële kampioenschaps‐ en bekerwedstrijden van eerste ploegen.
Voorbeeld
Een op 10 oktober 2011 gedesaffecteerde speler sluit zich op 17 november 2011 aan bij een andere
club. Hij mag niet spelen in de eerste ploeg van zijn nieuwe club in de loop van het seizoen 2011‐2012,
want desaffectatie en heraansluiting tijdens hetzelfde seizoen 2011‐2012.
Een in mei 2011 gedesaffecteerde speler sluit zich opnieuw aan in december 2011. Hij mag spelen in de
eerste ploeg na de reglementaire wachttijd, vermits de desaffectatie gebeurde in het seizoen 2010‐2011
en de heraansluiting in het daaropvolgende seizoen (2011‐2012).
Een in oktober 2010 gedesaffecteerde speler (seizoen 2010‐2011), sluit zich opnieuw aan in juli 2011. Hij
is speelgerechtigd voor de eerste ploeg van de nieuwe club.
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Desaffectatie per vergissing?
Als een speler per vergissing wordt gedesaffecteerd, kan de club haar fout rechtzetten door een nieuw
aansluitingsformulier in te dienen. De speler mag weer in de eerste ploeg spelen na afloop van de reglementaire
wachttijd. In dit geval gebeurt de desaffectatie en de heraansluiting immers in dezelfde club.
Samenwerkingsverband jeugdploegen?
Als een speler wordt afgeschreven door een club die deel uitmaakt van een samenwerkingsverband voor
jeugdploegen, blijft hij gekwalificeerd voor de overige clubs van het samenwerkingsverband tot het einde van
het seizoen.
Speler van 35 jaar?
Als de gedesaffecteerde speler 35 jaar oud is op het ogenblik van zijn heraansluiting mag hij spelen in de eerste
ploeg van zijn nieuwe club, behalve wanneer hij reeds gespeeld heeft in de eerste ploeg bij de club die hem
desaffecteerde. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de beker‐ en de kampioenschapswedstrijden.
Voorbeeld
Een speler van 36 jaar heeft één wedstrijd gespeeld in de eerste ploeg, met name in de beker op
23.08.2011. Hij wordt gedesaffecteerd op 3 oktober 2011 en heraangesloten bij een andere club op 10
oktober 2011. De speler mag niet meespelen met zijn nieuwe club in de beker tijdens het seizoen 2011‐
2012. Hij is daarentegen wel speelgerechtigd voor de kampioenschapswedstrijden van deze club.
Een speler heeft geen enkele wedstrijd gespeeld voor zijn club. Hij wordt afgeschreven op 2 oktober op
de leeftijd van 34 jaar en 11 maanden. De speler sluit zich aan bij een andere club op 9 december.
Aangezien de speler 35 jaar oud is op het ogenblik van zijn heraansluiting, is hij speelgerechtigd voor alle
wedstrijden van de eerste ploeg van zijn nieuwe club na afloop van de wachttijd.
Kost?
Een reaffectatietaks van 25 euro wordt aangerekend via de rekening‐courant van de nieuwe club indien de
nieuwe toewijzing gebeurt vóór 1 mei van het seizoen van de desaffectatie.
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ONTSLAG
Het ontslag op initiatief van de aangeslotene (artikel 521) : persoonlijk ontslag
Wat?
Elke aangeslotene kan zijn ontslag aangetekend indienen bij de KBVB.
Periode?
Het persoonlijk ontslag mag ingediend worden op ieder ogenblik van het jaar, behalve van 1 tot en met 30 juni.
Gevolgen?
Deze procedure betekent de ontslagname uit de Bond.
Heraansluiting?
Bij latere heraansluiting, is het geschreven akkoord vereist van de club van toewijzing op het ogenblik van het
ontslag, evenals ‐ in voorkomend geval ‐ van de club van tijdelijke toewijzing.
Indien de heraansluiting gebeurt met toewijzing aan een andere club, mag de speler tijdens het seizoen van het
persoonlijk ontslag niet opgesteld worden door zijn nieuwe club in officiële kampioenschaps‐ en
bekerwedstrijden van eerste ploegen.
Persoonlijk ontslag van een speler van 35 jaar?
Voor een speler boven de 35 jaar blijft dit verbod beperkt tot de categorie van officiële wedstrijden van de
eerste ploeg waaraan hij deelnam met een andere club tijdens het lopende seizoen.
Kost?
Een reaffectatietaks van 25 euro wordt aangerekend aan de nieuwe club.
Opmerking
De heraansluiting bij een nieuwe club en de eventuele speelgerechtigdheid bij deze laatste zijn onderworpen
aan strengere voorwaarden in vergelijking met het ontslag overeenkomstig artikel 926.
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Bijzondere procedure : Ontslag van de amateur in de periode van 1 april tot 30 april (art 926)
Wat?
Iedere amateur mag in april ontslag nemen.
Procedure?
De aangeslotene betekent per aangetekend schrijven zijn ontslag aan de KBVB en aan zijn club van toewijzing.
Indien de aangeslotene minderjarig is, moeten deze brieven ondertekend worden door een wettige
vertegenwoordiger.
Voorgedrukte kaarten zijn beschikbaar tijdens de kantooruren op de Provinciale Secretariaten en op de
Bondszetel in Brussel. Deze kaarten kunnen uitsluitend worden afgehaald en worden niet opgestuurd.
Periode?
Het ontslag moet aangetekend worden ingediend tussen 1 en 30 april (poststempel rechtsgeldig). Als 30 april
niet op een werkdag valt, eindigt de ontslagperiode op de eerstvolgende werkdag.
Voorbeeld
Als 30 april op een zaterdag valt, loopt de periode tot maandag 2 mei.
Gevolgen?
Deze procedure betekent de ontslagname uit de Bond. Ze heeft slechts uitwerking op 1 juli, volgend op het
ontslag. Tot dan blijft de speler speelgerechtigd voor de club waarvoor hij gekwalificeerd is op datum van zijn
ontslagname.
Voorbeeld
Een amateur neemt op 15 april ontslag bij FC Hoekschop en sluit zich aan bij SK Goal op 5 mei. Hij blijft
speelgerechtigd voor FC Hoekschop tot en met 30 juni en mag pas vanaf 1 juli spelen bij SK Goal.
Heraansluiting?
De speler kan zich vanaf 2 mei, volgend op zijn ontslag, heraansluiten bij de KBVB met toewijzing aan de club van
zijn keuze. De heraansluiting moet plaatsvinden uiterlijk op 30 juni volgend op de ontslagname om het
daaropvolgende seizoen gekwalificeerd te zijn voor de kampioenschaps‐ en bekerwedstrijden van de eerste
ploeg. Voor de invallers‐ en de jeugdploegen is de heraansluiting niet gebonden aan een limietdatum.
Als de speler 35 jaar oud is op het ogenblik van zijn ontslag, is de heraansluiting niet onderworpen aan een
limietdatum. Ook als de heraansluiting plaatsvindt na 30 juni, is deze speler gekwalificeerd voor de eerste ploeg
van zijn nieuwe club.
Andere limietdata:
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Heraansluiting bij een club van het betaald voetbal (1e of 2e nationale): uiterlijk op 31 augustus of
binnen de periode van 1 januari tot en met 31 januari
Speelsters: van 1 tot 31 januari
Futsal: uiterlijk op 31 december
Kost?
Een reaffectatietaks van 25 euro wordt aangerekend via de rekening‐courant van de nieuwe club.
Opleidingsvergoeding?
De volgende regels zijn geldig tussen clubs behorend tot de Franstalige of de Duitstalige gemeenschap:
In geval van een ontslag, gevolgd door een heraansluiting met toewijzing aan een andere club, behorend
tot de Franstalige of de Duitstalige gemeenschap, van een speler jonger dan 25 jaar op 1 januari van
het lopende seizoen, is door deze club een opleidingsvergoeding verschuldigd aan de clubs die aan de
speler een opleiding gegeven hebben tot de leeftijd van 21 jaar.
Opgelet: voor een speler van 25 jaar op 1 januari voorafgaand aan het ontslag, is er geen enkele
opleidingsvergoeding meer verschuldigd.
De opleidingsjaren worden slechts één keer vergoed.
Voorbeeld: een U12 geeft ontslag in zijn Franstalige club en sluit weer aan bij een andere Franstalige
club. Deze laatste zal de verschuldigde opleidingsvergoeding betalen. Als de speler later nogmaals
ontslag neemt als hij bvb. U16 is, zijn nog slechts vier opleidingsjaren te betalen.
Geen enkel opleidingsvergoeding is verschuldigd bij heraansluiting in een Nederlandstalige club.
Er wordt geen opleidingsvergoeding aangerekend voor de jaren opleiding in een Nederlandstalige club.
De bedragen van de opleidingsvergoeding kunnen worden geraadpleegd op deze website.
De opleiding neemt een aanvang vanaf het seizoen van aansluiting, op voorwaarde dat de speler
aansloot vóór 1 januari.
De KBVB verricht de betaling van deze vergoedingen via de rekening‐courant van de betrokken clubs. De
administratieve kosten, verbonden aan deze verrichtingen, worden ten laste gelegd van de
ontslagnemende speler via de rekening‐courant van de aanwervende club.
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DE NATIONALE OVERGANG (Transfer)
De gewone 'witte' overgang (art. 906 e.v.)
Procedure?
Door het indienen bij het Algemeen Secretariaat van een WIT formulier 'Overgangsmachtiging' (tot 30 juni 2012)
of van een elektronische transfer via E‐Kickoff.
Periode?
Voetbal
Gewone periode
Van 1 tot en met 30 juni (tijdens deze periode kunnen alle clubs transfers verwezenlijken met
speelgerechtigdheid voor de eerste ploeg).
Bijkomende periode: 1 juli tot en met 31 augustus
Naar 1e en 2e Nationale
Deze clubs mogen een dergelijke transfer verwezenlijken zonder speelbeperking voor het eerste elftal
op voorwaarde dat de speler onder contract wordt geplaatst in de nieuwe club.
Naar 3e Nationale
De clubs van 3e nationale mogen contractspelers uit 1e of 2e Nationale transfereren. Deze spelers
mogen voor hun nieuwe club spelen in kampioenschaps‐ en bekerwedstrijden van de eerste ploeg van
zodra hun contract met deze nieuwe club werd betekend aan de KBVB.
Naar Bevordering
De bevorderingsclubs mogen contractspelers uit 1e, 2e of 3e Nationale transfereren. Deze spelers
mogen voor hun nieuwe club spelen in kampioenschaps‐ en bekerwedstrijden van de eerste ploeg van
zodra hun contract met deze nieuwe club werd betekend aan de KBVB.
Naar provinciale afdelingen
De clubs uit provinciale mogen spelers transfereren tijdens deze periode, maar zonder
speelgerechtigdheid voor de officiële wedstrijden van de eerste A‐ of B‐ploeg. Met andere woorden,
deze periode is enkel van toepassing op spelers van jeugd‐ en invallersploegen.
Bijkomende periode: 1 juli tot en met 31 december
Met verbod tot spelen in de beker‐ en kampioenschapswedstrijden van de eerste ploeg tot het einde van het
seizoen.
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Uitzondering: de amateur die tijdens deze periode wordt getransfereerd naar een club van nationale afdelingen,
is speelgerechtigd voor de eerste ploeg vanaf de daaropvolgende 1e januari, op voorwaarde dat zijn contract als
betaalde sportbeoefenaar met de nieuwe club aan de KBVB is betekend.
Tijdens de maand januari
Naar 1e en 2e Nationale
De clubs mogen amateurs en contractspelers transfereren. Een dergelijke speler mag pas aantreden in
de kampioenschaps‐ en bekerwedstrijden van de nieuwe club vanaf het ogenblik dat zijn contract met
de nieuwe club werd betekend bij de KBVB.
Naar 3e Nationale
De clubs mogen contractspelers transfereren uit 1e en 2e nationale. Een dergelijke speler mag pas
aantreden in de kampioenschaps‐ en bekerwedstrijden van de nieuwe club vanaf het ogenblik dat zijn
contract met de nieuwe club werd betekend bij de KBVB.
Naar Bevordering
De clubs mogen contractspelers transfereren uit 1e, 2e en 3e nationale. Een dergelijke speler mag pas
aantreden in de kampioenschaps‐ en bekerwedstrijden van de nieuwe club vanaf het ogenblik dat zijn
contract met de nieuwe club werd betekend bij de KBVB.
Futsal
Transfers mogelijk van 1 juni tot 31 december (zonder speelbeperking).
Categorieën?
Een transfer is definitief of tijdelijk voor een vooraf bepaald aantal seizoenen, waarna de speler terugkeert naar
de club van oorsprong.
Eigenschappen?
De gewone 'witte' transfer gebeurt na overleg tussen de betrokken parijen. De voorwaarden (financiële en
andere) zijn overeen te komen.
Bijzondere overeenkomst?
Club en speler mogen een overeenkomst afsluiten over een latere transfer (belofte van overgang). Deze
bepalingen moeten het voorwerp uitmaken van een geschreven, gedateerde en ondertekende overeenkomst,
waarvan elke partij een kopie moet bijhouden.
Kost?
Een transfertaks van 25 euro wordt aangerekend, behalve voor de tijdelijke transfer van één seizoen voor een
speler jonger dan 16 jaar op de 1e januari die voorafgaat.

ONTHAALBROCHURE KBVB

9

20 september 2011

DE ADMINISTRATIEVE KOSTELOZE OVERGANGEN
De transfer wegens bijzondere omstandigheden (art. 916)
Begunstigde?
De amateur kan een kosteloze tijdelijke overgang bekomen tot het einde van het seizoen wegens speciale
omstandigheden die, ingeval van verzet, in volle onafhankelijkheid door de bevoegde Bondsinstantie worden
beoordeeld (vb. werkelijke en onbetwistbare verhuizing, familiale of sociale omstandigheden, geen
speelgelegenheid, enz.). Op de volgende 30e juni keert de speler terug naar zijn club van oorsprong.
Procedure?
Door het indienen van een speciaal BEIGEKLEURIG formulier 'Transfer wegens speciale omstandigheden',
ondertekend door de speler, zijn wettelijke vertegenwoordiger (indien jonger dan 18 jaar) en de gerechtigde
correspondent van de nieuw gekozen club.
Vanaf 30 juni 2012 kan een dergelijke overgang enkel nog worden ingediend via E‐Kickoff. Deze elektronische
procedure verloopt vlugger en vermijdt een aantal mogelijke vergissingen.
Indieningsperiode?
Gedurende gans het jaar.
Opgelet: Deze overgang is tijdelijk en de speler keert terug naar zijn club van oorsprong op de 30e juni, volgend
op de indiening. Dus, als een dergelijke transfer wordt gerealiseerd op 5 juni, keert de speler op het einde van
de maand terug naar zijn club van herkomst.
Bijzonderheden?
Deze transfer is tijdelijk tot 30 juni volgend op de indiening en laat de speler niet toe deel te nemen aan de
officiële wedstrijden van de eerste ploeg, tenzij de transfer het gevolg is van de inactiviteit van de eerste ploeg
van de club die de speler verlaat.
Verzet door de club van herkomst is mogelijk binnen de 8 kalenderdagen volgend op de betekening, in welk
geval deze club en de speler moeten verschijnen voor het Provinciaal Comité, waarvan de club die de speler
wenst te verlaten, afhangt. Tegen de beslissing van het Provinciaal Comité kan bij het Algemeen Secretariaat
beroep aangetekend worden.
Opmerking
De speelbeperking voor de eerste ploeg is niet van toepassing:
in het Futsal, als de transfer wordt ingediend uiterlijk op 31 december
in het Voetbal indien de inactiviteit van de eerste ploeg als motief wordt ingeroepen
In het Damesvoetbal, op voorwaarde dat de transfer gebeurt vóór 31 januari, waarna de speelster mag
spelen in de provinciale eerste ploeg vanaf de terugronde.
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Kost?
Transfertaks van 25 euro.
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De transfer van niet‐spelende leden (art. 918)
Begunstigde?
Aangeslotenen van gelijk welke leeftijd die er zich toe verbinden de voetbalsport niet of niet meer te beoefenen
(deze transfer slaat dus niet op actieve spelers).
Procedure?
Door het verzenden naar het Algemeen Secretariaat van een BLAUW formulier 'Attest van kosteloze definitieve
overgang'.
Vanaf 30 juni 2012 kan deze overgang enkel nog worden ingediend via E‐Kickoff. Deze elektronische procedure
verloopt vlugger en vermijdt een aantal mogelijke vergissingen.
Periode?
Deze transfer kan gedurende gans het jaar worden ingediend.
Bijzonderheden?
Niet‐spelenden die de verbintenis aangaan de voetbalsport niet meer te beoefenen, mogen hun activiteit als
speler of trainer, zelfs onbezoldigd, niet hernemen vóór hun 35e verjaardag, tenzij voorafgaandelijk akkoord van
de club van herkomst. Deze toelating heeft pas uitwerking vanaf het begin van het volgende seizoen.
Voorbeeld:
Op 15 oktober maakt de speler gebruik van een transfer als niet‐spelend lid.
Op 15 januari krijgt hij van zijn gewezen club de toelating om weer te geen voetballen.
Betrokkene mag pas spelen vanaf de daaropvolgende 1e juli.
Kost?
Transfertaks van 25 euro.
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Transfer van een speler ouder dan 35 jaar (art. 917)
Begunstigde?
Een speler die de leeftijd van 35 jaar bereikt heeft en het statuut van amateur bezit.
Procedure?
Door het verzenden naar het Algemeen Secretariaat van een BLAUW formulier 'Attest van kosteloze definitieve
overgang'.
Vanaf 30 juni 2012 mag deze overgang uitsluitend worden ingediend via E‐Kickoff. Deze elektronische
procedure verloopt vlugger en vermijdt een aantal mogelijke vergissingen.
Periode?
Gedurende gans het jaar.
Bijzonderheden?
Na de wachttijd van zeven kalenderdagen is het toegelaten te spelen in de officiële wedstrijden van de eerste
ploeg tenzij de betrokken speler tijdens het lopende seizoen al heeft deelgenomen aan dezelfde categorie van
officiële wedstrijden met de eerste ploeg van een andere club. Deze beperking maakt een onderscheid tussen
de wedstrijden voor het kampioenschap en de beker.
Voorbeeld:
De speler die enkel deelnam aan een bekerwedstrijd van zijn oude club in de maand augustus en
die daarna wordt getransfereerd, mag deelnemen aan de kampioenschapswedstrijden in zijn
nieuwe club.
Deelnemen aan de wedstrijd betekent 'op het veld hebben gestaan'. Een invaller die niet in het spel
werd gebracht, heeft dus niet aan de wedstrijd deelgenomen, voor wat betreft de toepassing van
dit artikel.
Kost?
Transfertaks van 25 euro.

ONTHAALBROCHURE KBVB

13

20 september 2011

DE INTERNATIONALE TRANSFER
De overgang van spelers komende uit het buitenland (art. 514 en 921)
Procedure?
Door het verzenden naar het Algemeen Secretariaat van een aansluitingsformulier. (Opgelet: Steeds vragenlijst
op keerzijde formulier invullen).
Periode?
Amateurs
Gans het jaar door. De speler is echter slechts speelgerechtigd voor de eerste ploeg wanneer de aanvraag wordt
ingediend vóór 31 augustus (heenronde) of vóór 31 januari (terugronde). Als de transfer plaatsvindt na die
datum, is de speler pas speelgerechtigd vanaf de eerstvolgende internationale transferperiode.
Voorbeeld
Speler wordt aangesloten op 3 juli en het internationaal transfercertificaat wordt op 29 juli afgeleverd
door de buitenlandse bond: speler mag spelen in het eerste elftal va de nieuwe club vanaf 29 juli.
Speler aangesloten op 2 september en internationaal transfercertificaat afgeleverd op 15 september:
speler mag in het eerste elftal spelen vanaf 1 januari.
Contractspelers
Alleen mogelijk in de periodes van 15 juni tot 31 augustus of van 1 januari tot 31 januari (de twee internationale
transferperiodes).
Bijzonderheden?
De KBVB vraagt het internationaal transfercertificaat aan bij de vreemde bond zodra alle vereiste stukken
werden ingediend:
Voor spelers jonger dan 18 jaar moet het bewijs geleverd worden dat hij met zijn ouders in België of op
maximaal 50 km van de grens verblijft (samenstelling van het gezin bijvoegen).
Voor amateurs die geen onderdaan zijn van een land van de Europese Economische Ruimte (E.E.R.) zijn
moet een kopie van de inschrijving in het vreemdelingenregister of het wachtregister van de
asielzoekers worden voorgelegd.
Voor contractspelers die geen onderdaan zijn van een land van de E.E.R. moet een kopie van de
arbeidskaart worden overgemaakt.
Eerste aansluiting?
Voor de eerste aansluiting van een buitenlandse speler of een staatloze, moet eveneens een
aansluitingsformulier worden ingediend, samen met de nodige bewijsstukken.
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Minderjarigen?
De FIFA (Wereldvoetbalbond) heeft een aantal maatregelen uitgevaardigd ter bescherming van de
minderjarigen. Voorafgaandelijk aan de aansluiting van een minderjarige buitenlander moeten bepaalde
documenten worden ingescand en een volledig dossier moet naar de FIFA worden gestuurd.
Een tijdelijke uitzondering werd verkregen door de KBVB waardoor deze verplichting momenteel enkel van
toepassing is voor de buitenlandse minderjarigen die zich wensen aan te sluiten bij een club van 1e of 2e
nationale (Betaald Voetbal).
Kost?
Een taks van 25 euro wordt aangerekend aan de club.
Eerste contract?
Overeenkomstig het Reglement betreffende de Transfer en het Statuut van de Speler van de FIFA
(Wereldvoetbalbond) kan het voor de eerste maal onder contract plaatsen van een speler die het voorwerp
heeft uitgemaakt van een internationale transfer aanleiding geven tot de betaling van opleidingsvergoedingen
aan de buitenlandse clubs van opleiding. Het bedrag van deze vergoeding hangt af van de categorie van de club
van opleiding en van de club die de speler onder contract plaatst en tevens van de leeftijd van de speler.
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MUTATIE VAN EEN SPELER AAN HET EINDE VAN ZIJN CONTRACT
Begunstigde?
De niet‐amateurs en de betaalde sportbeoefenaars, einde contract, die geen nieuw contract met hun club
hebben gesloten vóór 30 juni (art. 941).
Procedure?
Door het indienen bij het Algemeen Secretariaat van een aansluitingsformulier.
Periode om speelgerechtigd te zijn voor de eerste ploeg?
In nationale afdelingen
Vóór 15 maart.
In provinciale afdelingen
Vóór 31 augustus of tussen 1 en 31 januari. Indien de wederaansluiting plaatsvindt buiten deze periodes, is de
speler niet gekwalificeerd voor het eerste elftal (tot de eerstvolgende periode).
Opmerking
Indien de speler met zijn nieuwe club een contract afsluit, mag het aansluitingsformulier, samen met de (GELE)
kennisgeving van contract en een kopie van het contract reeds ingestuurd worden tijdens de laatste zes
maanden van het seizoen, waarin het lopende contract verstrijkt. De drie documenten moeten aangetekend
worden verstuurd in dezelfde omslag.
Kost?
Nihil. Een heraansluitingstaks van 25 euro wordt aangerekend aan de nieuwe club.
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Deel 2: HET DISCIPLINAIR STELSEL
GELE KAARTEN
Wedstrijden van andere ploegen dan de eerste ploeg
Wanneer een speler een inbreuk begaat, die krachtens de spelregels een waarschuwing vereist, toont de
scheidsrechter hem de gele kaart. Deze kaart wordt niet vermeld op het wedstrijdblad. Wordt hem een tweede
gele kaart getoond tijdens dezelfde wedstrijd, moet de speler het speelveld verlaten (rode kaart) en mag niet
vervangen worden door een invaller. Deze maatregel heeft bovendien een schorsing voor de eerstvolgende
wedstrijd van dezelfde categorie tot gevolg . Deze schorsing slaat evenwel op alle wedstrijden van de club
tijdens dezelfde speeldag
Kampioenschapswedstrijden van de eerste ploeg
De speler die een gele kaart krijgt mag verder aan de wedstrijd deelnemen. De waarschuwing wordt
geregistreerd door het Sportcomité of het Provinciaal Comité, naar gelang het geval. Wordt hem een tweede
gele kaart getoond tijdens dezelfde wedstrijd, moet de speler het speelveld verlaten (rode kaart).
De speler, die drie gele kaarten in verschillende wedstrijden of twee gele kaarten tijdens dezelfde wedstrijd of
tijdens een eindronde totaliseert, moet een schorsing van één wedstrijd ondergaan tijdens de eerstvolgende
speeldag van de competitie.
Een speler die uitkomt in het Betaald Voetbal wordt geschorst voor één speeldag zodra hij 5 waarschuwingen
heeft opgelopen in wedstrijden van het kampioenschap van 1e of 2e nationale Heren, voor twee speeldagen
zodra hij de volgende reeks van 5 waarschuwingen heeft opgelopen en voor drie speeldagen zodra hij telkens
een reeks van 5 waarschuwingen heeft opgelopen. Deze schorsingen slaan evenwel op alle wedstrijden van de
club tijdens dezelfde speeldag
Bekerwedstrijden
De speler die een gele kaart krijgt mag verder aan de wedstrijd deelnemen. De waarschuwing wordt
geregistreerd door het Sportcomité of het Provinciaal Comité, naar gelang het geval. Wordt hem een tweede
gele kaart getoond tijdens dezelfde wedstrijd, moet de speler het speelveld verlaten (rode kaart).
De speler, die twee gele kaarten in verschillende wedstrijden of twee gele kaarten tijdens dezelfde wedstrijd
totaliseert, moet een schorsing van één wedstrijd ondergaan tijdens de eerstvolgende speeldag van de beker.
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RECHTSTREEKSE RODE KAARTEN
Eerste instantie
Wanneer een speler een inbreuk begaat die krachtens de spelregels een uitsluiting vereist, toont de
scheidsrechter hem de rode kaart.
Bij feiten waarvan het oordeelt dat een schorsing van maximaal vier effectieve speeldagen competitie volstaat,
zal het Provinciaal Comité of het Sportcomité, naar gelang het geval, een minnelijke schikking voorstellen via
een publicatie in onze Bondsbladen (Sportleven/La Vie Sportive).
Voor de spelers van de eerste ploegen van het Betaald Voetbal werd er een versnelde procedure in het leven
geroepen en stelt het Bondsparket de minnelijke schikkingen voor.
Indien de speler dit voorstel aanvaardt, zal hij zijn sanctie ondergaan vanaf de in het bericht bepaalde periode
en beschikt over geen enkel ander verhaalmiddel. Indien, daarentegen, de speler het voorstel van transactie
weigert of indien de ten laste gelegde feiten als te ernstig worden beschouwd, zal hij moeten verschijnen voor
het Comité dat het dossier behandelt. Met het oog op deze verschijning kan de speler het dossier raadplegen
en/of een kopie van het scheidsrechtersverslag bekomen.
Nadien mag deze speler zich laten bijstaan door:
een advocaat, ingeschreven bij de balie of op de lijst van de advocaten‐stagiairs
een meerderjarige aangeslotene, toegewezen aan dezelfde club en er behoorlijk door gemandateerd die
daarenboven niet geschorst is door de Bond
een tolk indien hij geen van de landstalen spreekt
een meerderjarig lid van zijn familie, tot de derde graad ingeval de aangeslotene minderjarig is. In
uitzonderlijke omstandigheden, kan dit lid de speler vertegenwoordigen
De volgende procedure wordt toegepast:
het scheidsrechtersverslag wordt voorgelezen
uitsluitend in zijn hoedanigheid van getuige antwoordt de scheidsrechter op eventuele vragen van de
leden van de Bondsinstantie om te preciseren
de betrokken comparant stelt zijn visie van de feiten voor
de door de scheidsrechter gerapporteerde feiten worden vergeleken met de uitleg van de comparant
de scheidsrechter verlaat de zitting maar blijft ter beschikking van de instantie zolang de voorzitter het
nodig acht
Sportcomité: de vertegenwoordiger van het Bondsparket vordert de sanctie in disciplinaire
aangelegenheden
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de advocaat of de aan de club toegewezen aangeslotene die de comparant begeleidt mag tijdens de
instructiefase in geen enkel opzicht tussenbeide komen, behalve op verzoek van de voorzitter
de scheidsrechter verwijdert zich tijdens de pleidooien
de persoon die eventueel aan de comparant bijstand verleent draagt de verdediging voor
de voorzitter beslist, na de verdediging te hebben gehoord of de scheidsrechter moet worden
teruggeroepen, in bevestigend geval is alleen hij gerechtigd vragen te stellen die hij opportuun acht en
vermijdt hij elk debat in tegenwoordigheid van de scheidsrechter
de Bondsinstantie delibereert en beslist met gesloten deuren
Instantie van hoger beroep
De speler, die om welke reden ook, de sanctie opgelegd in eerste aanleg niet aanvaardt, kan hoger beroep
aantekenen per aangetekende brief binnen een termijn van zes werkdagen vanaf de dag na de uitspraak.
Voor de spelers van de eerste ploegen van het Betaald Voetbal is de versnelde procedure van toepassing: het
hoger beroep dient per fax of e‐mail te worden ingediend uiterlijk om 12 uur op de tweede kalenderdag volgend
op de betekening van de uitspraak in eerste aanleg. De zaak zal vervolgens behandeld worden door het
Beroepscomité, volgens dezelfde procedures als deze welke hierboven worden uiteengezet wat betreft de
eerste instantie.
Het hoger beroep is opschortend wanneer het slaat op een schorsing van minder dan vijf effectieve speeldagen
en voor zover het gaat om de eerste schorsing opgelegd tijdens hetzelfde seizoen (de schorsingen voor gele
kaarten komen hier niet in aanmerking).
Cassatieberoep
In geval van vermeende inbreuk op het reglement of bestaan van een nieuw feit, kan de speler cassatieberoep
(evocatie) aantekenen en zal het dossier door de Evocatiecommissie behandeld worden. Dit verhaalmiddel, dat
de sanctie niet opschort, moet worden ingediend, eveneens per aangetekende brief, binnen de periode van zes
werkdagen die aanvangt de dag na de uitspraak door het Beroepscomité of de ontdekking van het nieuw feit.
De Evocatiecommissie zal het dossier terugzenden naar het Beroepscomité voor nieuw onderzoek door een
andere Kamer dan deze welke de zaak de eerste maal behandeld heeft, bij inbreuk op het reglement, of naar
een instantie van eerste aanleg in geval van aanvaarding van een nieuw feit.
In de andere gevallen wordt de beslissing onherroepelijk definitief.
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Deel 3: DE VERZEKERINGEN
AARD
De federatie sloot waarborgen af bij de verzekeringsmaatschappij ARENA ter vergoeding van schade veroorzaakt
aan derden (BA = burgerlijke aansprakelijkheid) en lichamelijke letsels (LO= Lichamelijke ongevallen).

RECHTHEBBENDEN
Elk aangesloten lid van de KBVB en niet‐aangesloten leden bij sportpromotionele activiteiten die de federatie
en/of aangesloten clubs inrichten kunnen van deze verzekeringen genieten.
Nochtans komen betaalde spelers die conform hun statuut kunnen genieten van de verzekering tegen
arbeidsongevallen niet in aanmerking voor terugbetaling van geneeskundige kosten noch voor vergoedingen
voor blijvende werkonbekwaamheid noch voor vergoeding voor overlijden.

DEKKING
Algemene regel – Tegemoetkoming
De verzekeraar vergoedt het verschil tussen het officiële barema van de verstrekkingen in het kader van de
ziekte‐ en invaliditeitsverzekering (RIZIV) en de tussenkomst van het ziekenfonds.
Gedeeltelijke Blijvende Invaliditeit
Het reglement voorziet de toekenning van een kapitaal in geval van gedeeltelijke blijvende invaliditeit (art.
2120).

WAT VERGOEDT DE VERZEKERAAR?
Synthetische gipsen
Voor deze kosten komt de verzekeraar tussen voor het bedrag dat, na tussenkomst van de ziekteverzekering,
ten laste blijft van de gekwetste. Deze tegemoetkoming is beperkt tot maximaal 3x het bedrag dat door de
ziekteverzekering voor dit type gips wordt terugbetaald.
Implantatiematerialen tijdens een hospitalisatie
Voor deze kosten (osteosynthesemateriaal, weefsels van menselijke oorsprong en dergelijke) komt de
verzekeraar tussen voor 90% van het bedrag dat, na tussenkomst van de ziekteverzekering, ten laste blijft van de
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geblesseerde. De verzekeraar kan van de geblesseerde een attest eisen waaruit de precieze tussenkomst van
zijn ziekenfonds (verplichte en vrije verzekering) blijkt.
Hospitalisatiekosten
Voor deze kosten (farmaceutische en andere) komt de verzekeraar tussen voor 50% van de overblijvende kosten
met betrekking tot de hospitalisatie, voor zover deze kosten niet het rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg zijn
van een initiatief of een keuze van deze patiënten en niet een supplement zijn op het honorarium van een niet‐
geconventioneerd verstrekker.
Tandprothesen en tandverzorging
Zie artikel 2117.2.22 van het Bondsreglement.
Kinesitherapie en fysiotherapie
Het verschil tussen het officieel barema en de tegemoetkoming van het ziekenfonds, mits het voorafgaand
akkoord van de verzekeraar (artikel 2117.2.21).
Vervoer
De kosten van het vervoer per ziekenwagen en/of na aftrek van de eventuele tegemoetkoming door het
ziekenfonds. Een medisch attest is vereist.
Geneesmiddelen (Categorie D en andere)
Deze worden niet door de verzekeraar ten laste genomen als ze niet door het ziekenfonds worden terugbetaald.

BIJZONDERHEDEN
De verzekeraar komt enkel tussen op voorlegging van de originele stavingstukken of de gedetailleerde
hospitalisatiefactuur, vergezeld van de attesten waarop de tegemoetkomingen van het ziekenfonds staan
vermeld.
Per dossier dat aanleiding geeft tot een tegemoetkoming wordt een jaarlijks geïndexeerde vrijstelling van 9,90
euro afgehouden.
Wettelijke toestand
Indien de geblesseerde niet in regel is met de wetgeving op de ziekte ‐en invaliditeitsverzekering, wordt er geen
dossier geopend.
Subrogatie
Het is belangrijk om weten dat, wanneer de verzekeraar is overgegaan tot de uitkering van een tegemoetkoming
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aan de rechthebbende hij gesubrogeerd in zijn rechten tegenover de derde aansprakelijke ten belope van alle
door de verzekeraar uitgekeerde vergoedingen, zowel deze met vergoedend als deze met forfaitair karakter.

MEER INFORMATIE
Bondsreglement: Titel 21.

