FAQ beslissing Crisiscel KBVB1 25/1/2021
tot blanco seizoen 2020-2021 in het amateurvoetbal (stijgen en
dalen)2
Deze FAQ beoogt een antwoord te bieden op vragen naar aanleiding van de stopzetting en
annulering van de competities in het amateurvoetbal 2020-2021, en dient steeds in het licht
van het bondsreglement en de geest van de genomen beslissingen gelezen te worden.
In geen geval kunnen de antwoorden hieronder als exhaustief worden beschouwd.

INHOUD
I. Algemeen
II. Clubs
III. Spelers en aangeslotenen
IV. Futsal
V. Beker van België
I. Algemeen
1. Telt het ganse seizoen niet?
Er wordt geen volledige abstractie gemaakt van het seizoen 2020-2021.
Slechts de sportieve uitkomst voor de clubs van seizoen 2020-2021 wordt geannuleerd
doordat de competitie die sinds eind oktober 2020 stilligt, niet meer zal worden heropgestart,
waardoor er geen (eind)rangschikking zal zijn in het amateurvoetbal. Ook de
tussenrangschikking op het ogenblik van de stopzetting van de competitie zal geen enkel
sportief gevolg hebben.
Er zullen geen kampioenen, noch stijgers en dalers kunnen worden aangeduid.
Hierdoor zullen alle amateurclubs in beginsel (zie infra) seizoen 2021-2022 aanvatten in
dezelfde afdeling als seizoen 2020-2021.
Voor alle overige aspecten blijft het seizoen 2020-2021 zijn volledige uitwerking behouden
(aansluitingen clubs en spelers, transfers, overdracht van patrimonium of fusies tussen
clubs, leeftijdsindeling…) tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
2. Wordt er niet meer gespeeld dit seizoen?
De amateurcompetitie zal niet meer hervat worden dit seizoen 2020-2021 en er zal geen
eindrangschikking worden opgesteld. Er zullen geen kampioenen, noch stijgers noch dalers
zijn.
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De Crisiscel KBVB is een ad hoc orgaan, voorzien in artikel B2.5 van het Bondsreglement, samengesteld uit
vertegenwoordigers van de Pro League, Voetbal Vlaanderen, ACFF en van het management van de KBVB.
2 De competitie van de Women’s Super League wordt verdergezet onder het met de overheden afgesproken
protocol. De antwoorden in de FAQ hebben bijgevolg geen betrekking op de Women’s Super League. Hetzelfde
geldt voor de Beker van België Heren. De Beker van België Vrouwen wordt stopgezet.
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We hopen evenwel dat er nog zoveel mogelijk vriendschappelijke wedstrijden en tornooien
kunnen worden gespeeld. Vanuit de KBVB en de vleugels zal dit zoveel mogelijk
ondersteund en gefaciliteerd worden.
Ook de oorspronkelijke competitiekalenders kunnen hiertoe worden aangewend, doch
zonder dat deze wedstrijden daardoor het karakter van officiële wedstrijden zouden krijgen.
3. Wat met de bondsbijdragen?
Voetballen is vandaag verboden voor spelers boven 12 jaar. De Raad van Bestuur van de
KBVB heeft beslist om de clubs vrij te stellen van de bondsbijdrage voor deze leden ouder
dan 12 jaar en dit voor alle voetbaldisciplines.
De bijdrage voor de verzekering blijft behouden, de spelers zijn ook bij hun individuele training
nog steeds verzekerd.
4. Wat met de lidgelden die de clubs ontvangen hebben?
De KBVB kan niet tussenkomen in de relaties tussen de clubs en hun spelers/diens ouders.
We rekenen evenwel op onze clubs om zoveel mogelijk trainingen, vriendschappelijke
wedstrijden, tornooien en andere activiteiten te ontwikkelen om de clubwerking en de band
tussen clubs en leden in stand te houden, dit steeds in overeenstemming met de (COVID-)
overheidsmaatregelen.
5. Zal het voetbal op steun vanuit de overheid kunnen rekenen?
De KBVB en de vleugels zijn in overleg met de verschillende overheden.

II. Clubs
6. Kunnen er dan geen dalers zijn?
Er zijn geen sportieve dalers maar er kunnen nog wel administratieve of disciplinaire dalers
zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld over dalers ingevolge een sanctioneerbare overdracht van
patrimonium van een club, wedstrijdvervalsing, algemeen forfait of het niet-behalen van
licenties... Ook ingeval van bijvoorbeeld faillissement, stopzetting of vereffening kunnen
clubs verdwijnen.
Op dit moment kan niet uitgesloten worden dat clubs zich in één van deze toestanden
zouden bevinden, doch er wordt ingeschat dat dit eerder uitzonderlijk zal zijn. Deze clubs
zullen desgevallend in overtal spelen in een lagere afdeling, zonder dat een club uit een
lagere afdeling deze plaats kan innemen.
7. Zal er een stijger zijn naar 1B?
Bij gebrek aan competitie en eindrangschikking in 1e nationale, zal er dit seizoen geen
sportieve stijger zijn uit 1e nationale naar 1B.
8. Wat met vrijgekomen plaatsen voor 30 juni 2021?
Deze kunnen voor seizoen 2021-2022 niet ingenomen worden door clubs uit lagere reeksen.
Desgevallend zal er in een afdeling met clubs in overtal, te weinig clubs, dan wel met oneven
aantal clubs dienen te worden gespeeld.
De bevoegde instanties voor de verschillende afdelingen zullen in dat geval voor seizoen
2021-2022 de nodige overgangsmaatregelen voorzien wat de eventuele impact op het aantal
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directe stijgers/dalers betreft om in het navolgende seizoen 2022-2023 terug naar het
normale format te kunnen gaan.
9. Wat met de licenties?
De licentieverplichtingen voor de competitie van 2e en 3e afdeling Voetbal Vlaanderen en
ACFF werden reeds opgeschort voor dit seizoen. De licentievoorwaarden voor het
profvoetbal en 1e nationale bij de heren blijven van toepassing, al wordt er in de voorwaarden
rekening gehouden met de COVID-situatie.
Voor 1B ligt er daarnaast een voorstel tot versoepeling van de infrastructuurvoorwaarden
voor.
Ook voor de Women’s Super League Vrouwen en voor de Elite Futsal dient de licentie met
het oog op seizoen 2021-2022 te worden aangevraagd.
Ook in zware tijden is het van belang dat de clubs uit de hoogste afdelingen aan hun
wettelijke verplichtingen blijven voldoen (betaling lonen, RSZ, BTW, boekhouding…). De
termijn voor het indienen van de licentie-aanvraag zal met 14 dagen worden verlengd.

10. Wat met wijzigingen van clubs?
Clubs kunnen hun structuren nog steeds wijzigen in overeenstemming met het
bondsreglement (vb. fusies, overdracht van patrimonium…).
Het annuleren van de competities in het amateurvoetbal heeft hier geen enkele invloed op.
11. Wat met de samenstelling van reeksen volgend jaar?
Clubs treden (behoudens administratieve of disciplinaire degradatie) aan in de afdeling
waarin ze in 2020-2021 zijn aangetreden.
De inrichtende instanties bepalen de verdere reeksindeling.
12. Kan dit niet leiden tot te weinig clubs of clubs in overtal in een afdeling of reeks?
Dit kan doordat er clubs om administratieve of disciplinaire redenen kunnen dalen die niet
kunnen worden vervangen door stijgers uit een lagere afdeling.
De bevoegde instanties voor de verschillende afdelingen zullen in dat geval voor seizoen
2021-2022 de nodige overgangsmaatregelen voorzien wat de eventuele impact op het aantal
directe stijgers/dalers betreft om in seizoen 2022-2023 terug naar het normale format te
kunnen gaan.
13. Wat als er een algemeen forfait is/wordt uitgesproken lastens een club?
Het bondsreglement voorziet in dat geval een degradatie van 2 afdelingen (artikel B7.30) met
een puntenhandicap.
Het betreft een disciplinaire degradatie die zijn normale uitwerking dient te krijgen in seizoen
2021-2022. De vrijgekomen plaats kan evenwel niet door een club uit een lagere reeks
worden ingenomen.
14. Kan de stopzetting van de competitie als een “inactiviteit” van clubs beschouwd
worden?
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Het niet hervatten van de competitie kan niet als inactiviteit van een club worden beschouwd
in de zin van het bondsreglement (artikel B3.74).
De vastgestelde inactiviteit bij aanvang van seizoen 2020-2021 blijft zijn normale gevolgen
ressorteren.

14.bis3 Wat met clubs die het seizoen 2020-2021 dienden te beginnen met een
puntenhandicap?
Deze puntenhandicap dient te worden toegepast in het komende seizoen, dat sportief in de
plaats komt van het geannuleerde seizoen 2020-2021, waardoor in beginsel alle clubs
opnieuw in dezelfde afdeling uitkomen (zie vraag 1)

III. Spelers-Aangeslotenen
15. Wordt er iets gewijzigd aan de vrijheidsregeling in april?
Dit is overheidsregelgeving die van openbare orde is. Deze zal zijn normale uitwerking
dienen te krijgen.
16. Wat met een schorsing van datum tot datum?
Indien de einddatum van de schorsing is verstreken, wordt de schorsing definitief als
ondergaan beschouwd, ook al werden er geen officiële wedstrijden gespeeld tijdens de
schorsingsperiode.
17. Wat met nog te ondergane schorsingen voor X aantal wedstrijden?
Schorsingen die niet meer uitgevoerd kunnen worden, dienen in beginsel overgedragen te
worden naar volgend seizoen (artikel B11.193).
De Crisiscel heeft beslist om de niet uitgevoerde schorsingen voor een aantal wedstrijden,
opgelopen in de officiële competities van het amateurvoetbal, met uitzondering van de
Women’s Super League als ondergaan te beschouwen. De schorsingen blijven wel
behouden op het disciplinair casier van de betrokkenen.
Schorsingen opgelopen in het profvoetbal of in de Women’s Super League lopen in ieder
geval door ook indien de speler/speelster in het volgende seizoen zou aantreden in een
lagere afdeling.

IV. Futsal
18. Geldt de stopzetting en annulering van de amateurcompetitie voor alle afdelingen?
Deze stopzetting geldt inderdaad voor alle afdelingen. Het was ook voor de clubs uit de
hoogste afdeling (Elite reeks) niet haalbaar om onder de voorwaarden van de door de
overheid opgelegde protocollen verder te spelen.
19. Hoe zal het Champions League ticket toegekend worden?
De KBVB zal hieromtrent de richtlijnen van UEFA volgen.
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V. Beker van België
20. Wat met de verderzetting van de Croky Cup (Beker van België Heren)?
Deze wordt vooralsnog verdergezet. De resterende amateurclubs die geen forfait hebben
gegeven, trainen op basis van een specifieke machtiging van de bevoegde overheid, op
basis van het protocol en de testing van de Pro League clubs. De PCR-testen voor de
wedstrijd worden uitzonderlijk voor deze amateurclubs door de Pro League ten laste
genomen.
21. Op welke basis zullen de deelnemende clubs uit de lagere afdeling volgend
seizoen worden aangeduid?
De inrichtende instanties van elke afdeling zullen dit in de aanloop van het nieuwe seizoen
uitwerken.
22. Wat met de Beker van België (Vrouwen)?
Deze wordt, gelet op de huidige omstandigheden in het amateurvoetbal, voor seizoen 20202021 stopgezet. Er zal bijgevolg geen Bekerwinnaar zijn bij de vrouwen.

*

*

Voor andere vragen kan u terecht bij Voetbal Vlaanderen op administratie@voetbal.be
en 09/225.19.72 evenals bij de KBVB op support@rbfa.be en 02/477.12.48
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