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Inleiding
Deze aanvullingen verduidelijken de Regels van het Voetbalspel en zijn van
toepassing in Vlaanderen. Waar nodig en waar het kan, wordt er verwezen
naar het Bondsreglement.
Wijzigingen in vergelijking met de versie van het vorige seizoen worden
aangeduid met een streepje in de kantlijn.
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REGEL 1 - HET SPEELVELD
1. Neutrale zone
Er moet een afrastering staan op minstens 3 meter van de uiterste grenslijn van het
eigenlijke speelveld. De aldus ontstane strook van minimum 3 meter wordt neutrale zone
genoemd.
Voor speelvelden van clubs van het recreatief voetbal, en in het gewestelijk jeugdvoetbal
is deze afstand anderhalve meter. Deze afwijking geldt niet voor speelvelden die
aangelegd worden na 1 juli 2018.
De afrastering moet minstens één meter hoog zijn (een afwijking van 15 cm naar beneden
is toegelaten). Het publiek moet zich achter deze afrastering bevinden. Waar geen
afsluiting staat of waar ze niet doeltreffend is, mag geen publiek staan.
Elke hindernis op minder dan 3 meter van de buitenste lijnen van het speelveld is
verboden.
Uitzondering:
“Goal get ups” mogen geplaatst worden op ten minste 1 meter van het doelnet en op
dezelfde afstand van de doellijn als de diepte van het doelnet op voorwaarde dat zij qua
vorm en samenstelling geen gevaar opleveren voor spelers en officials en door de KBVB
werden goedgekeurd.
2. Ongeschikt speelveld
Op een ongeschikt speelveld mag niet gespeeld worden.
Een speelveld is ongeschikt indien:
a. een hindernis zich op het speelveld of in de neutrale zone bevindt, tenzij deze zich
op een afstand van meer dan 3 meter van het speelveld bevindt
b. de doellijnen, de zijlijnen, de middenlijn, de doelgebieden, de strafschopgebieden,
de hoekschopgebieden of de middencirkel niet of onvoldoende afgebakend zijn of
de punten in deze gebieden niet aangeduid zijn.
c. de lijnen uitgevoerd zijn in de vorm van greppels of met verboden producten.
d. de doelen of doelnetten ontbreken of stuk zijn en niet hersteld kunnen worden.
e. één of meerdere hoekvlaggen ontbreken bij aanvang van de wedstrijd.
Bij “ongeschikt speelveld” mag men niet uitwijken naar een ander speelveld.
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3. Onbespeelbaar speelveld
Een onbespeelbaar speelveld is een speelveld dat wegens de weersomstandigheden niet
kan gebruikt worden (sneeuw, vorst, modder, regen, mist).
De scheidsrechter kan een wedstrijd uitstellen of staken wanneer:
a. bij sneeuw
• de lijnen onzichtbaar zijn.
• gevolgd door vorst het speelveld gevaren oplevert.
• de sneeuw aan de bal kleeft zodat die onregelmatig wordt naar vorm en
gewicht.
b. bij vorst
• bevroren waterplassen op het speelveld liggen.
• het speelveld harde, scherpe oneffenheden vertoont.
• de spelers hun evenwicht niet kunnen behouden.
• balcontrole onmogelijk is.
c. bij slijk
• de grond zo modderig is dat de spelers niet kunnen aanzetten.
Een bal die niet botst of in het slijk blijft vaststeken, is geen reden om een
speelveld onbespeelbaar te verklaren.
d. bij regen
• een grote oppervlakte van het speelveld overstroomd is en de bal op die plaats
de grond niet raakt.
• onvoldoende zichtbaarheid optreedt.
e. bij mist
• de zichtbaarheid onvoldoende is:
- voor wedstrijden van eerste ploegen heren in hogere afdelingen
behoort het uitsluitend tot de appreciatie van de scheidsrechter de
wedstrijd aan te vangen of te staken.
- voor wedstrijden van lagere afdelingen en vrouwenwedstrijden moet
de scheidsrechter van op de doellijn van het midden van het ene doel
het andere doel kunnen zien. In tegengesteld geval moet de wedstrijd
worden uitgesteld of gestaakt.
Bij “Onbespeelbaar speelveld” mag men uitwijken naar een ander speelveld.
Wanneer het speelveld vóór aanvang van de wedstrijd onbespeelbaar wordt verklaard,
kan de bezochte club de wedstrijd doen spelen op een van haar andere door de bond
goedgekeurde speelvelden, voor zover dit binnen een straal van 5 km gelegen is van het
onbespeelbaar speelveld en dit speelveld geen speciaal schoeisel vereist.
Wanneer
het
hoofdspeelveld
dreigt
te
worden
beschadigd
door
de
weersomstandigheden, wat bijgevolg de tijdens het weekend in de installaties geplande
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wedstrijd van de eerste ploeg in het gedrang zou kunnen brengen, mag de thuisclub
eenzijdig beslissen de wedstrijden van de andere categorieën te doen spelen op een door
de bond goedgekeurd bijveld, gelegen binnen een straal van 5 km rond het
hoofdspeelveld. Indien dit bijveld een speelveld in kunstgras is, kan de bezoekende ploeg
niet verplicht worden in te gaan op deze wijziging.
Een speelveld dat én onbespeelbaar én ongeschikt is, zal door de scheidsrechter
enkel onbespeelbaar verklaard worden.
In geval van wedstrijden gespeeld op kunstgras:
Behalve ter gelegenheid van wedstrijden voor eerste ploegen van het Prof Voetbal moet
de scheidsrechter tot afgelasting van een wedstrijd of de stopzetting ervan beslissen
indien:
bij sneeuw:
de sneeuw het kunstgrasveld bedekt, waardoor het volgens de gebruiksvoorwaarden van
de fabrikant, die aan de scheidsrechter dienen getoond te worden, verboden is ervan
gebruik te maken.
bij vorst:
een temperatuur bereikt wordt die lager ligt dan deze toegestaan voor het kunstgrasveld
in de gebruiksvoorwaarden van de fabrikant, die aan de scheidsrechter dienen getoond
te worden.
4. Afbakening van het speelveld
De afbakening van het speelveld moet uitgevoerd worden met een door de K.B.V.B.
toegelaten product.
Het rechtstreeks aanbrengen van kalk in poedervorm is verboden.
Op besneeuwde velden mogen producten gebruikt worden die verplaatsbaar zijn zoals
zand, gestampte baksteen, enz.
Op een speelveld in kunstgras mogen eveneens belijningen worden aangebracht voor
andere sporten, op voorwaarde dat:
• de belijning voor het voetbalspel in witte kleur is
• de belijning voor de andere sporten in een andere kleur is.
5. Hoekvlaggen
De kleur van de vlaggenstokken mag verschillen van die van de vlaggen, maar zij moet
voor alle vier dezelfde zijn.
De vier vlaggen moeten identiek zijn.
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6. Toegelaten personen in de neutrale zone of in de technische zone – armbanden
(B6.86)

Drager armband (min. 10 cm. breed)
Functie
Kleur armband
Terreinafgevaardigde
Wit
Afgevaardigde bezoekende club (*)
Nationale kleuren
Terreincommissarissen
Clubkleuren
Medische staf (geneesheer, verzorger) Geel
Technische staf (trainers)
Rood
Officiële instantie
Paars

1
1
1
2
2
1

Drager van uniform of middel waardoor gemakkelijk
identificeerbaar
Politie
1
Veiligheidsverantwoordelijken van beide ploegen
1
Stewards
1
Hulpdiensten
1
Geaccrediteerde fotografen
3
Geaccrediteerde pers- en televisieploegen
3

Wisselspelers
2
(1) Mogen zich vrij verplaatsen in de neutrale zone
(2) Moeten in technische zone blijven, behalve de wisselspelers die zich opwarmen. Bij wedstrijden van het recreatief voetbal
moet de technische staf zich niet in de technische zone bevinden.
(3) Mogen in de neutrale zone, maar buiten een zone van 3 meter vanaf de buitenlijn van het speelveld:
• Over de breedte van het speelveld
• Over de lengte van het speelveld, langs de kant waar geen assistent-scheidsrechter optreedt
(*) De afgevaardigden van de bezoekende clubs in het recreatief voetbal kunnen hun functie ook uitoefenen met een armband
in de clubkleuren.

7. Te vermelden in de rubriek opmerkingen van het wedstrijdblad

a. de vaststellingen en motieven voor het uitstellen of staken van een wedstrijd
wegens ongeschikt of onbespeelbaar speelveld.
b. de melding op welk speelveld werd gespeeld indien de wedstrijd, wegens
onbespeelbaar speelveld, plaatsvond op een goedgekeurd bijveld, gelegen binnen
een straal van 5 km.
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REGEL 2 - DE BAL
1. Toegelaten bal in wedstrijden van (B6.44):
1. U10 tot U15 (uitgez. U15 elite) en vrouwelijke jeugd U13 tot U16: nr.4
2. Seniores, U15 elite, U16 tot U21 en vrouwelijke jeugd U20: nr.5
2. Te vermelden in de rubriek opmerkingen van het wedstrijdblad.
1. het staken van de wedstrijd bij gebrek aan ballen.
2. een inbreuk op de afmetingen van de bal (er moet gespeeld worden).

8

REGEL 3 – DE SPELERS
1. Vervolledigen van een onvolledige ploeg
Een onvolledige ploeg mag zich tijdens de wedstrijd vervolledigen.
Het vervolledigen van de titularissen van een ploeg mag gebeuren:
a. door een speler die als effectieve speler is ingeschreven, maar nog niet aanwezig
is.
Vb. Speler X is als titularis ingeschreven.
Bij de aftrap is hij afwezig en er wordt gestart met 10 spelers.
Enkel speler X mag zijn elftal vervolledigen.
Indien speler X niet opdaagt en een wisselspeler wil zijn plaats innemen,
dan kan dit enkel via een wissel.
b. door een ingeschreven wisselspeler, waardoor echter een wissel is uitgevoerd.
c. door iedere gekwalificeerde speler die niet is ingeschreven. In dat geval dienen
de betreffende vakken van het digitale of papieren wedstrijdblad bij de aanvang
van de wedstrijd open gelaten te worden en nadien aangevuld.
Vb. De namen van 8 effectieve spelers en van 4 wisselspelers zijn ingeschreven
(drie lijnen blijven open) op het ogenblik dat de wedstrijd aanvangt.
Iedere gekwalificeerde speler (dus ook een ingeschreven wisselspeler) kan
dan op ieder moment van de wedstrijd zijn elftal vervolledigen.
Indien drie van de vier wisselspelers hun elftal vervolledigd hebben, kan
uiteraard de vierde wisselspeler niet meer aantreden.
2. Aantal wisselspelers en wissels
2.1. Soorten wissels
We onderscheiden 3 systemen van wissels:
2.1.1. De gewone wissels: waarbij er een bepaald maximaal aantal spelers mag
gewisseld worden, te putten uit een maximaal toegelaten aantal ingeschreven
wisselspelers op het wedstrijdblad.
2.1.2. De doorlopende wissels: waarbij al de ingeschreven wisselspelers op het
wedstrijdblad mogen opgesteld worden, en waarbij een gewisselde speler opnieuw aan
het spel mag deelnemen.
2.1.3. De verplichte wissels, waarbij al de wisselspelers na een “time out” of de rust het
veld ingestuurd worden, en minstens het volgende quarter uitspelen, zodat er een
minimum speelgelegenheid van 50% voor elke speler gegarandeerd wordt.
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2.2 Systeem van wissels - Toegelaten aantal wisselspelers en toegelaten aantal
wissels (B6.59)
Gewone
wissels
PROFVOETBAL (competitie, playoff, eindronde, …)
Eerste ploeg profvoetbal 1A en 1B
Beloftecompetitie profvoetbal

x
x
Gewone
wissels

Doorlopende
wissels

Max. aantal
Wisselspelers

Max. aantal
wissels

Doorlopende
wissels

7
7
Max. aantal
Wisselspelers

3
4
Max. aantal
wissels

BEKER VAN BELGIE Heren
Tot en met speeldag 4
vanaf speeldag 5
provinciaal niveau

x
x
x

4
7
4

3
3
3 (Provinciale Algemene
vergadering kan 4 toelaten)

BEKER VAN BELGIE U21

x

7

4

4-7
4-5
6

4

ELITE JEUGD
U18
U15, U16
U8 tot U14

x
x
x

Afwijking: Wedstrijd met verlengingen
In een wedstrijd, die met verlengingen wordt gespeeld, mag in deze verlengingen een extra-vervanger worden ingezet voor
zover het totale aantal van 4 vervangingen niet overschreden wordt.
BEKER VAN BELGIE Vrouwen
tot en met 4de ronde
vanaf 1/8ste finales

x
x

4
7

3
3

SUPER LEAGUE
VROUWENVOETBAL
EERSTE PLOEGEN AMATEURS
1ste nationale
2de en 3de afdeling VV, 1ste en 2de
nationale vrouwenafdelingen en
provinciale afdelingen, uitgez. de
laagste prov. afdeling vrouwen
Laagste prov. afdeling vrouwen

x

7

3

x
x

7
4

3
3

RESERVEN AMATEURS
1ste nationale, 2de en 3de afdeling VV
Provinciaal / gewestelijk
INTERPROVINCIALE,
PROVINCIALE en GEWESTELIJKE
JEUGD Voetbal Vlaanderen
Wedstrijdvorm 5/5 t.e.m. U13
Wedstrijdvorm 8/8 t.e.m. U13
Wedstrijdvorm 11/11
U14 - U15 - U16 - U17

x

4

x

4
4

x

X
(**)
Mogelijk bij
kwetsuur (*)

x
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3
4
5

4

Wedstrijdvorm 8/8 bij U15, U16, U17

Mogelijk bij
kwetsuur (*)

U19 - U21

x

4

x

5

X

4
7

RECREATIEF VOETBAL SENIORS
Seniors (stijgen en dalen)
Reserven, Veteranen, Dames

X

(*) Als basisregel geldt de verplichte wissel. Maar in geval van blessure tijdens een quarter, mag de gekwetste speler gewisseld
worden, maar mag hij niet meer aan het spel deelnemen tijdens deze wedstrijd.
(**) Maar sensibilisering om elke speler minstens 50% speelgelegenheid te gunnen!
Afwijking: Wedstrijd met verlengingen
In een wedstrijd, die met verlengingen wordt gespeeld, mag in deze verlengingen een extra-vervanger worden ingezet voor
zover het totale aantal van 4 vervangingen niet overschreden wordt.

2.2.1. Zonder af te wijken van de door de spelregels bepaalde grenzen, en mits de
scheidsrechter vóór de wedstrijd wordt ingelicht, kan het aantal wisselspelers dat op het
wedstrijdblad mag ingeschreven worden en het aantal wissels dat is toegestaan tijdens
vriendschappelijke wedstrijden en tornooien in gezamenlijk overleg bepaald worden
door de deelnemende ploegen voor zover de scheidsrechter hierover wordt ingelicht. Het
systeem van de doorlopende wissels is er slechts van toepassing in gezamenlijk overleg.
2.2.2. De namen van de wisselspelers dienen voor de aanvang van de wedstrijd op het
wedstrijdblad vermeld te zijn.
Op het papieren wedstrijdblad ongebruikte vakken dienen geschrapt vóór de wedstrijd,
de namen van spelers die niet komen opdagen dienen te worden doorgehaald na de
wedstrijd en door de scheidsrechter te worden geparafeerd.
Wanneer de scheidsrechter vóór aanvang van de wedstrijd vaststelt dat een ploeg meer
wisselspelers heeft ingeschreven dan maximaal toegelaten, zal hij deze ploeg verzoeken
dit aantal te verminderen tot het toegelaten maximum. Bij weigering zal de scheidsrechter
de wedstrijd niet aanvangen.
2.2.3. De wisselspelers moeten gekozen worden uit het maximum op het wedstrijdblad
toegestane aantal.
2.3. Wisselprocedure: zie bovenstaande tabel. Wanneer een ploeg meer wissels wil
doorvoeren dan reglementair toegelaten, moet de scheidsrechter de kapitein van de
betrokken ploeg hiervan op de hoogte brengen. Wil de kapitein de wissel toch doorvoeren,
moet de wedstrijd definitief gestaakt worden.
2.4. Procedure voor “doorlopende wissels”: zie punt 4 hierna.
2.5. Borden voor wissels: zie punt 7, regel 5.
2.6. De spelers of vervangers mogen niet veranderen van ploeg, wanneer meerdere
wedstrijden gelijktijdig worden gespeeld.
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3. Procedure gewone- en verplichte wissels
De kapitein, handelend op eigen initiatief of op verzoek van de trainer of de
ploegafgevaardigde, brengt de scheidsrechter op de hoogte van iedere wissel (in 1A geldt
een bijzondere procedure). Bij verplichte wissels moeten de wissels niet vermeld worden.
4. Procedure doorlopende wissels
Een doorlopende wissel kan plaatshebben op elk moment van de wedstrijd mits de
wisselprocedure, voorgeschreven in de Spelregels, gevolgd wordt.
Eenzelfde speler mag zonder beperking gewisseld worden en vervolgens opnieuw aan
het spel deelnemen.
De wissels moeten niet vermeld worden.
Indien een speler wordt uitgesloten tussen het eindsignaal van de eerste speelhelft en het
beginsignaal van de tweede speelhelft, moet zijn ploeg de tweede speelhelft met één
speler minder op het speelveld aanvatten.
5. Permutatie
In uitzonderlijke gevallen (zieke of gekwetste speler) mag, nadat de scheidsrechter zijn
kleedkamer verlaten heeft en vóór de aftrap, een permutatie plaatshebben tussen een
speler en een wisselspeler. Deze handelwijze wordt niet beschouwd als een wissel.
Zonder het aanvangsuur uit te stellen, moet de scheidsrechter de kapitein van de
tegenpartij inlichten en na de wedstrijd het digitale of papieren wedstrijdblad aanpassen.
6. Kapitein
Iedere ploeg moet een kapitein hebben die een armband draagt die een gemakkelijke
identificatie toelaat.
Indien de kapitein het spel verlaat om welke reden ook, wordt zijn functie waargenomen
door de speler die hiertoe door zijn ploegmaats wordt gekozen. Bij discussie duidt de
scheidsrechter zelf een kapitein aan. Bij weigering moet de scheidsrechter de wedstrijd
staken.
Noch de kapitein, noch een andere speler, mogen de scheidsrechter uitleg vragen over
zijn beslissingen.
7. Richtlijnen bij het invullen van het wedstrijdblad

1. ingeval een ploeg niet opdaagt of zich aanmeldt met minder dan 7 spelers of
indien de scheidsrechter het speelveld ongeschikt of onbespeelbaar verklaart,
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moet het wedstrijdblad de namen van de aanwezige spelers van beide ploegen
vermelden.
2. Het wedstrijdblad moet uiterlijk twintig minuten vóór het aanvangsuur van de
wedstrijd door de bezochte afgevaardigde behoorlijk ingevuld zijn, met inbegrip
van de identiteit van al zijn spelers. De bezoekende afgevaardigde moet de
identiteit van al zijn spelers invullen binnen de tien volgende minuten.
3. een speler-trainer moet én als effectieve speler (of als wisselspeler) én als
trainer op het wedstrijdblad ingeschreven worden.
4. de scheidsrechter controleert nauwkeurig alle gegevens op juistheid en
volledigheid.
8. Te vermelden in de rubriek opmerkingen van het wedstrijdblad.
a. de afwezigheid van een ploeg.
b. het besluit de wedstrijd niet aan te vangen of definitief te staken omdat een ploeg
zich aanbiedt met of tijdens de wedstrijd herleid wordt tot minder dan zeven spelers.
c. het besluit de wedstrijd niet aan te vangen omdat een ploeg het aantal ingeschreven
wisselspelers niet wil verminderen tot het toegelaten maximum (enkel bij gebruik
papieren wedstrijdblad).
d. het besluit de wedstrijd definitief te staken omdat een ploeg meer wissels wil
doorvoeren dan reglementair is toegelaten.
e. het besluit de wedstrijd definitief te staken omdat een ploeg weigert de functie van
kapitein in te vullen en omdat de keuze van de scheidsrechter om een kapitein aan
te duiden geweigerd werd.
f. de vaststelling dat de scheidsrechter niet op de hoogte werd gebracht van het feit
dat een opgegeven wisselspeler, bij aanvang van de wedstrijd, het speelveld betrad
in plaats van een opgegeven titularis.
g. Het feit dat een ploeg, daar waar relevant, zich niet houdt aan het systeem van de
verplichte wissels
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REGEL 4 – UITRUSTING VAN DE SPELERS
1. Kleur van de basisuitrusting (B6.63)
Alle spelers van een ploeg, uitgezonderd de doelverdediger, moeten spelen in een
uitrusting van dezelfde kleur.
Wanneer in wedstrijden van eerste ploegen, naar het oordeel van de scheidsrechter, de
kleur van de shirts, broeken en kousen van beide ploegen niet genoeg verschilt, moet hij
de spelers van de bezochte ploeg verplichten een shirt, broek of kousen van een andere
kleur te dragen.
Voor wedstrijden van jeugd en reserven volstaat het om enkel het shirt te vervangen.
Bij kampioenschap- of bekerwedstrijden tussen eerste ploegen van de Nationale
Afdelingen, vrouwen en heren, moet de bezoekende ploeg zich aanpassen.
Wanneer in lagere afdelingen een ploeg shirts draagt in dezelfde kleur als het shirt van
de scheidsrechter, dan moet de thuisclub de scheidsrechter voorzien van een propere
uitrusting die in kleur verschilt van de uitrusting van beide ploegen (vb. fluorescerend
vestje).
In bijzondere omstandigheden (hevige hitte of stortregen) mag de scheidsrechter bij de
rust, na de tegenpartij ervan ingelicht te hebben, toestaan dat een ploeg een uitrusting
aantrekt in een andere kleur, voor zover geen verwarring ontstaat met de uitrusting van
de tegenpartij en de nummering overeenkomt met deze op het digitale of papieren
wedstrijdblad.
2. Kleur van de onderkleding
In jeugdelftallen mag de kleur van de zichtbare onderkleding verschillen van de hoofdkleur
van de mouw van de trui en/of van de broek, of van de kleur van het onderste deel van
deze laatste. Dit geldt dus niet voor de wedstrijden van de eerste ploeg, de beloften en
de reserven.
Wel moet de kleur van de onderkleding voor alle spelers van eenzelfde ploeg hetzelfde
zijn.
3. Niet-reglementaire kledij (B6.64)

De kledij van de speler is onder meer niet reglementair indien:
- wat betreft de eerste ploeg, de beloften en de reserven, de kleur van de zichtbare
onderkleding verschilt van de hoofdkleur van de mouw van het shirt en/of van de
broek, of van de kleur van het onderste deel van deze laatste, al naargelang;
- de kleur van de zichtbare onderkleding verschilt van deze van de andere spelers van
de ploeg;
14

-

-

-

de slogans, de verklaringen of de toegestane beelden/foto’s zich niet op de voorkant
van de trui, op de mouw en/of op de kapiteinsband bevinden. In bepaalde gevallen
mag de slogan, de verklaring of het beeld/de foto enkel op de kapiteinsband te zien
zijn.
de kousen de benen niet bedekken tot onder de knie;
de schoenveters niet correct vastgebonden zijn;
de schoenen aluminium noppen dragen en het een wedstrijd betreft die gespeeld
wordt
- op een kunstgrasveld, waarop het verboden is aluminium noppen te gebruiken, met
uitzondering van de terreinen van de eerste ploegen van de clubs van het
profvoetbal;
- in de spelvormen niet-11/11;
de beenbeschermers de voorkant van het scheenbeen niet bedekken;
de uitrusting een voorwerp bevat dat voor de andere spelers gevaar oplevert.

4. Nummering van de spelers
De spelers van alle ploegen zijn verplicht een op de rugzijde duidelijk genummerd shirt te
dragen. Dit nummer dient vermeld op het wedstrijdblad en moet gecontroleerd worden
door de scheidsrechter.
In de speelvormen 8/8 is een rugnummer niet verplicht.
5. Juwelen
Het dragen van gevaarlijke voorwerpen en/of juwelen is verboden en de spelers die hun
uitrusting niet kunnen of willen in orde brengen of die hun juwelen niet kunnen of willen
uitdoen, mogen aan het spel niet deelnemen.
De scheidsrechter beslist soeverein om een voorwerp al dan niet toe te laten, op
voorwaarde dat hij eerst nauwkeurig nagaat of het voorwerp geen gevaar oplevert voor
de drager of de andere spelers en of het niet is opgenomen in de verbodsbepalingen van
Spelregel 4.
6. Te vermelden in de rubriek opmerkingen van het wedstrijdblad.
a. de vaststelling dat beide doelverdedigers aantraden in shirts van dezelfde kleur.
b. iedere inbreuk op de verplichte rugnummering (er moet wel gespeeld worden).
c. Iedere inbreuk op de kleur van de shirt, broek en kousen.
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REGEL 5 - DE SCHEIDSRECHTER
Vóór de wedstrijd
1. Uur van aankomst op het terrein
In lagere afdelingen moet de scheidsrechter voor wedstrijden van eerste ploegen ten
laatste 60 minuten vóór aanvang van de wedstrijd aanwezig zijn. Voor alle andere
wedstrijden volstaat 30 minuten.
In hogere afdelingen komen de officials samen in een vergaderplaats, ten laatste 75
minuten vóór aanvang van de wedstrijd.
In 1A volgt het arbitrageteam de instructies van het Bureau Arbitrage KBVB.
2. Afwezigheid/terugtrekking scheidsrechter of assistent-scheidsrechter
a. Wedstrijd met 4de official.
De 4de official leidt de wedstrijd of vervangt de assistent-scheidsrechter, maar wordt
zelf niet vervangen. De vervangen official mag, indien hij het fysiek nog aankan, de
functie van 4de official uitoefenen (in Prof Voetbal geldt een bijzondere procedure).
b. Wedstrijd met assistent-scheidsrechters.
De assistent-scheidsrechters, in rangorde van hun aanduiding, leiden de wedstrijd.
De vervanging van de assistent-scheidsrechter gebeurt volgens de rangorde, bepaald
in het Bondsreglement en de vervanger treedt in alle omstandigheden op als tweede
assistent-scheidsrechter. Indien de aangeduide scheidsrechter laattijdig aankomt,
neemt iedereen bij de eerstvolgende spelonderbreking de plaats in van de
oorspronkelijke aanduiding.
Bij afwezigheid van of uitvallen van een assistent-scheidsrechter, ongeacht het
resultaat van de opgestarte vervangingsprocedure, wordt de wedstrijd aangevangen
of voortgezet.
c.

Wedstrijd zonder officiële assistent-scheidsrechters.

De wedstrijd wordt geleid door een gelegenheidsscheidsrechter, aangeduid volgens de
rangorde bepaald in het Bondsreglement.
Een gelegenheidsscheidsrechter moet de leiding van de wedstrijd enkel afstaan aan de
officiële scheidsrechter of assistent-scheidsrechter die laattijdig aankomt. Deze moet de
eerste spelonderbreking afwachten om op het speelveld te komen. Mocht de
gelegenheidsscheidsrechter de leiding van de wedstrijd niet kunnen verderzetten ten
gevolge van een blessure, omdat hij onwel is geworden, enz., ttz. om een andere reden
dan deze die reeds voorzien zijn in de regels van het voetbalspel, in het bondsreglement
of in onderhavige aanvullingen bij de regels van het voetbalspel, dient de
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vervangingsprocedure opnieuw worden toegepast volgens de rangorde die is voorzien in
het bondsreglement.
Het initiatief om de vervangingsprocedure op te starten moet uitgaan van de bezochte
club. Geen enkele klacht zal ontvankelijk verklaard worden indien ze niet het voorwerp
heeft uitgemaakt van bezwaar geformuleerd door de klagende club, behoorlijk ter kennis
gebracht aan de tegenstrever en aan de gelegenheidsscheidsrechter en genoteerd op het
papieren wedstrijdblad of ingevoerd in het digitale wedstrijdblad en dit op de volgende
tijdstippen :
-Bij vervanging voor het begin van de wedstrijd: dient voor de beginschop te gebeuren;
-Bij tussentijdse vervanging : dient te gebeuren voor het afsluiten van het
wedstrijdblad.
3. Keuring van het speelveld
De scheidsrechter keurt onmiddellijk na zijn aankomst het speelveld en hij laat zich hierbij
niet vergezellen van clubleiders en/of spelers. Bij afwezigheid van de scheidsrechter keurt
de 1ste assistent-scheidsrechter of de gelegenheidsscheidsrechter het speelveld.
Het opmeten van het speelveld of de doelen moet enkel gebeuren bij twijfel of op verzoek
van de kapitein of de afgevaardigde van de bezoekende ploeg. De thuisclub bezorgt de
scheidsrechter het nodige meetmateriaal.
Indien onmiddellijk verbeteringen mogelijk zijn, moet de scheidsrechter ze doen uitvoeren,
zonder dat daardoor de aanvang van de wedstrijd mag vertraagd worden.
Indien de scheidsrechter beslist tot het spelen van de wedstrijd, kan de bezoekende ploeg:
▪ weigeren te spelen (zij moet de redenen aan de scheidsrechter meedelen).
▪ aanvaarden onder voorbehoud te spelen (deze keuze is enkel mogelijk bij
ongeschikt speelveld en zij moet dit voorbehoud en de ingeroepen redenen,
minstens 20 minuten vóór de wedstrijd, op uitdrukkelijke wijze aan de
scheidsrechter kenbaar maken, zodat mogelijke verbeteringen nog kunnen
uitgevoerd worden).
Bijzonderheid:
Indien de scheidsrechter oordeelt dat de aan het speelveld grenzende installaties een
gevaar inhouden voor spelers en officials, is het hem toegelaten de wedstrijd niet aan te
vangen of op ieder ogenblik te staken.
4. Overzicht van verwerking en versturen van wedstrijdgegevens. Tabel: zie bijlage
A. Richtlijnen bij gebruik van het digitale wedstrijdblad:
1. met zijn gebruikersnaam en wachtwoord logt de scheidsrechter in op het
digitale wedstrijdblad.
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2. eens de scheidsrechter is ingelogd, kan enkel hij nog wijzigingen aanbrengen
in de samenstelling van de beide elftallen en in de samenstelling van de
technische en medische staf.
3. de scheidsrechter vergelijkt de gegevens op de identiteitsbewijzen (= naam,
voornaam en geboortedatum) met de gegevens op het digitale wedstrijdblad.
Indien de gegevens niet overeenstemmen, klikt hij op “wedstrijdgegevens” en
vermeldt hij in de rubriek “opmerkingen” het of de vastgestelde verschil(len).
4. vervolgens downloadt hij het digitale wedstrijdblad en print het uit (te gebruiken
als hulpmiddel bij de identificatie van de spelers).
5. Een speler/wisselspeler die uitgesloten wordt vooraleer de wedstrijd digitaal
gestart werd (vb.: uitsluiting na terreinkeuring), moet verwijderd worden van het
wedstrijdblad. Deze speler/wisselspeler mag vervangen worden.
6. tot slot klikt hij op “wedstrijd starten” en dit exact 10 minuten voor aanvang van
de wedstrijd.
7. Een speler/wisselspeler die uitgesloten wordt nadat de wedstrijd digitaal gestart
werd (vb.: uitsluiting na incidenten voor de aanvang van de wedstrijd), mag
vervangen worden door een opgegeven wisselspeler die zelf niet mag
vervangen worden.
B. Tabel
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C. Richtlijnen bij gebruik van papieren wedstrijdblad:
1. vóór aanvang van de wedstrijd moet de scheidsrechter de ongebruikte lijnen,
voorzien voor de wisselspelers, doorhalen en paraferen.
2. in de rubriek “opmerkingen” noteert hij eventuele onregelmatigheden.
3. in de voorziene vakken noteert hij zijn arbitragekosten (vergoeding en
verplaatsingskosten).
D. Richtlijnen bij gebruik van zowel het digitale als het papieren wedstrijdblad
1. ingeval een ploeg niet opdaagt of zich aanmeldt met minder dan 7 spelers of
indien de scheidsrechter het speelveld ongeschikt of onbespeelbaar verklaart,
moet het wedstrijdblad de namen van de aanwezige spelers van beide ploegen
vermelden.
2. Het wedstrijdblad moet uiterlijk twintig minuten vóór het aanvangsuur van de
wedstrijd door de bezochte afgevaardigde behoorlijk ingevuld zijn, met inbegrip
van de identiteit van al zijn spelers. De bezoekende afgevaardigde moet de
identiteit van al zijn spelers invullen binnen de tien volgende minuten.
3. Tien minuten voor het geplande aanvangsuur van de wedstrijd valt het invullen
van het wedstrijdblad onder de verantwoordelijkheid van de scheidsrechter wat
betreft de toepassing van spelregel 3.6 (Uitsluiting van spelers of
wisselspelers).
4. Een speler-trainer moet én als effectieve speler (of als wisselspeler) én als
trainer op het wedstrijdblad ingeschreven worden.
5. Identificatie
a. van spelers
Met uitzondering voor de wedstrijden van de eerste ploegen van de clubs van 1A moet
de scheidsrechter vóór elke wedstrijd de identiteit controleren van alle spelers van wie de
naam op het wedstrijdblad voorkomt. Deze controle gebeurt in aanwezigheid van de
betrokken spelers en van de officiële afgevaardigde van beide ploegen.
Ontbrekende identiteitsbewijzen mogen nog worden voorgelegd na de wedstrijd en dit tot
op het ogenblik dat het digitale wedstrijdblad definitief wordt afgewerkt of tot op het
ogenblik dat het papieren wedstrijdblad wordt ondertekend door de scheidsrechter en de
beide afgevaardigden.
Desgevallend kan de scheidsrechter beslissen het nazicht tijdens de rust of na de
wedstrijd te doen.
Dit dient echter uiterlijk te gebeuren:
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-

vóór de handgeschreven ondertekening van het wedstrijdblad door de betrokken
partijen of
vóór de digitale afsluiting ervan door de scheidsrechter in de installaties van de
organiserende club van de wedstrijd of
alvorens hij zijn kleedkamer verlaat, indien de scheidsrechter het blad niet afsluit in de
installaties van de organiserende club,

Geldige identiteitsbewijzen zijn (B6.104)
Volgende documenten kunnen als geldig officieel identiteitsbewijs worden voorgelegd:
1° een geldige door de overheid uitgereikte identiteitskaart of paspoort, of elk ander geldig
door de overheid afgeleverd document met foto dat iemands identiteit bewijst;
2° een vervangdocument met foto, afgeleverd door de plaatselijke politiediensten in geval van
verlies of diefstal van de gemeentelijke identiteitskaart of van elk ander officieel document
zoals bedoeld onder 1°;
3° een afdruk van de gegevens met foto vermeld op de chip van de elektronische
identiteitskaart;
4° een afdruk van de gegevens met foto opgenomen in het toepasselijke digitale platform na
lezing en koppeling van het identiteitsbewijs.
Indien een officieel identiteitsbewijs ontbreekt, moet de scheidsrechter, na afloop van de
wedstrijd:
1.

het voorziene vakje naast de naam van de speler aanvinken/aankruisen.

2.

in het vak “opmerkingen” eveneens de naam vermelden van de speler die
geen of een dubieus identiteitsbewijs voorlegde, alsmede de naam van zijn
club. Bij dubieus identiteitsbewijs moet de scheidsrechter ook de reden van
twijfel vermelden.

Na controle geeft de scheidsrechter de identiteitsbewijzen onmiddellijk terug aan de
afgevaardigde.
N.B. : een scheidsrechter mag om geen enkele reden verbieden een speler toe te laten
te spelen. Hij moet zich beperken tot het opstellen van een verslag voor het bevoegd
comité. (zie punt 10 h)
b. van niet-spelende leden in de neutrale zone
De terreinafgevaardigde, de afgevaardigde van de bezoekende ploeg, alle
terreincommissarissen en de trainers moeten een officieel identiteitsbewijs voorleggen.
Zonder officieel identiteitsbewijs worden ze niet toegelaten in de neutrale zone,
uitgezonderd de terreinafgevaardigde.
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De identiteit van de personen, die volgens de hierboven vermelde bepalingen niet mogen
plaatsnemen in de neutrale/technische zone, wordt door de scheidsrechter op het digitale
wedstrijdblad verwijderd of op het papieren wedstrijdblad geschrapt.
6. Controle van de uitrusting
Wisselspelers moeten niet aanwezig zijn vóór aanvang van de wedstrijd.
In wedstrijden met doorlopende wissels moeten de aanwezige wisselspelers hun
uitrusting laten controleren vóór de wedstrijd, terwijl de uitrusting van de bij de aftrap
afwezige wisselspelers gecontroleerd wordt bij hun betreden van het speelveld.
7. Borden voor wissels (B6.59)
Verplicht in wedstrijden van de eerste ploeg in 1ste nationale en 2de en 3de afdeling.
De bezochte club stelt 2 sets genummerde borden van verschillende kleur ter beschikking.
De bezochte club gebruikt rode borden met witte cijfers, de bezoekende club gele borden
met zwarte cijfers.
Het gebruik van een elektronisch bord is toegelaten.
8. Onderrichtingen aan de terreinafgevaardigde
De scheidsrechter moet vóór elke ontmoeting precieze richtlijnen geven aan de
terreinafgevaardigde.
9. Geven van richtlijnen aan de assistent-scheidsrechters
De scheidsrechter is verplicht aan zijn assistent-scheidsrechters de nodige richtlijnen (zie
Regel 6) te geven.
10. Te vermelden in de rubriek opmerkingen van het wedstrijdblad.

a. de motieven en het tijdstip van melding van het voorbehoud.
b. het besluit om een wedstrijd niet aan te vangen of tijdelijk of definitief te staken
ingeval er gevaar dreigt voor spelers en/of officials.
c. het niet tijdig voorleggen van het volledig ingevuld digitale of papieren wedstrijdblad.
d. het ontbreken van het identiteitsbewijs van de terreinafgevaardigde.
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e. het tijdelijk of definitief staken van de wedstrijd wegens weersomstandigheden
f. de afwezigheid van een lid van het arbitrageteam
g. de reden waarom een papieren wedstrijdblad gebruikt werd
h. het verschil tussen het identiteitsbewijs en de opgegeven naam en geboortedatum
Tijdens de wedstrijd
Vanaf de wedstrijden in klimmen en dalen mogen de scheidsrechters vrijblijvend gebruik
maken van de vanishing spray.
1. Intrede op het speelveld
Bij een seniorenwedstrijd die telt voor een competitie, waaraan klimmen en/of dalen
verbonden is, voor de Beker van België of voor een provinciale beker, uitgezonderd voor
wedstrijden van het recreatief voetbal, moeten de spelers van beide ploegen in
evenwijdige rijen het speelveld betreden, onmiddellijk na de scheidsrechter(s).
2. Teken om het spel te hervatten
Een spelhervatting, waarbij het fluitsignaal niet verplicht is, moet door de scheidsrechter
met een armbeweging of verbaal worden aangegeven (niet bij doelschop en inworp).
Het fluitsignaal is verplicht bij:
•
•

•
•

aftrap (1ste en 2de speelhelft) of na doelpunt
een spelonderbreking:
- voor een vrije schop of een strafschop
- wanneer de wedstrijd tijdelijk of definitief gestaakt wordt
- bij einde van een speelperiode wanneer de speelduur voorbij is
een spelhervatting voor:
- vrije schoppen wanneer de reglementaire afstand vereist is
- strafschoppen
een spelhervatting na een onderbreking wegens:
- een gele of een rode kaart voor onsportief gedrag
- kwetsuur
- wissel

Het fluitsignaal is NIET verplicht bij:
•
•

een spelonderbreking voor:
- doelschop, hoekschop of inworp
- doelpunt
een spelhervatting na:
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-

vrije schop, doelschop, hoekschop of inworp

Overdreven gebruik van het fluitsignaal vermindert het effect wanneer nodig. Wanneer
het spel met een fluitsignaal moet hervat worden, zal de scheidsrechter de spelers
duidelijk maken dat zij op dit signaal moeten wachten.
3. Voordeel
Indien de scheidsrechter voordeel toepast, moet hij dit onmiddellijk tonen met het
conventionele teken, zodat de spelers begrijpen dat hij de overtreding gezien heeft.
Indien dit voordeel, zich niet concretiseert binnen enkele seconden, kan hij op zijn
beslissing terugkomen en bestraft hij de initiële overtreding met een vrije schop. Dit geldt
echter niet wanneer de bevoordeelde ploeg de bal zelf verliest door een verkeerde actie
(pas, buitenspel,…).
Indien de scheidsrechter, na het afbreken van een beloftevolle aanval ( SPA) of na het
ontnemen van een open scoringskans ( DOGSO), toch voordeel toekent dan moet hij bij
het toepassen van de disciplinaire sanctie na de volgende spelonderbreking, geen gele
kaart tonen voor de SPA-overtreding doch wel voor de DOGSO-overtreding.
Opmerking: terugkomen op de initiële overtreding na het teken gegeven te hebben, is
geen scheidsrechterlijke vergissing.
4. Disciplinaire maatregelen
Naast het tonen van de gele en de rode kaart (zie Spelregel 12) kan de scheidsrechter
ook een verbale opmerking maken.
5. Uitsluiting voor twee gele kaarten
Indien een speler een tweede gele kaart krijgt, zal de scheidsrechter hem uitsluiten door
hem eerst de gele en onmiddellijk nadien de rode kaart te tonen. Indien de uitgesloten
speler zich daarna nog onbetamelijk gedraagt, zal de scheidsrechter dit vermelden in een
afzonderlijk scheidsrechtersverslag.
6. Disciplinaire maatregelen tegen personen in de neutrale zone
Bij het opleggen van disciplinaire sancties is er geen onderscheid tussen spelers en team
officials.
Om de orde op de bank te herstellen, mag hij de hulp inroepen van de
terreinafgevaardigde of neemt hij zelf de nodige maatregelen (verbale opmerking, gele
kaart of verwijzing uit de neutrale zone door het geven van een rode kaart).
Een speler-trainer, die uit de neutrale zone wordt verwezen, kan nadien niet meer aan het
spel deelnemen.
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7. Richtlijnen i.v.m. tijdelijk of definitief staken van een wedstrijd
Deze richtlijnen gelden voor alle categorieën van wedstrijden.
Overeenkomstig Spelregel 5 kan de scheidsrechter een wedstrijd tijdelijk of definitief
staken.
De toegestane wachttijden om een wedstrijd tijdelijk te onderbreken, worden vermeld in
Spelregel 8 van deze brochure.
Redenen om een wedstrijd tijdelijk of definitief te staken, kunnen zijn (niet gelimiteerde
lijst):
1. weersomstandigheden of invallende duisternis.
2. één of beide ploegen beschik(t)(ken) niet meer over ten minste 7 spelers.
3. wanordelijkheden op het speelveld.
4. een speelveld dat onbespeelbaar of ongeschikt wordt.
5. het uitvallen van de lichtinstallatie.
6. agressie op een lid van het arbitrageteam.
7. verbaal geweld (spreekkoren) en wanordelijkheden buiten het speelveld.
Voor punten 6 en 7 gelden bovendien de hiernavolgende specifieke richtlijnen:
Agressie op een lid van het arbitrageteam.
▪

wanneer een lid van het arbitrageteam een kwetsuur oploopt ingevolge agressie, moet
de wedstrijd definitief gestaakt worden.

▪

wanneer een lid van het arbitrageteam zich ingevolge agressie zwaar bedreigd voelt,
blijven er twee mogelijkheden:
de wedstrijd mag definitief gestaakt worden of
de te volgen procedure bij verbaal geweld (spreekkoren) en wanordelijkheden
buiten het speelveld, mag ingezet worden.
De scheidsrechter moet steeds een uitgebreid verslag opstellen.
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Verbaal geweld (spreekkoren) en wanordelijkheden buiten het speelveld in het
AMATEURVOETBAL (B6.55).
Stap 1:
• hij roept beide kapiteins en de terreinafgevaardigde en hij vraagt hun medewerking
om de supporter(s) tot kalmte aan te manen.
➢ het informeren van de toeschouwers kan zowel verbaal (bv. in wedstrijd U15)
gebeuren door de terreinafgevaardigde als met behulp van het
omroepsysteem voor een grote groep supporters.
➢ beide aanvoerders dienen betrokken te worden in het sensibiliseren van hun
supporters. Laat de wedstrijd pas opnieuw aanvangen nadat deze
boodschap (mogelijk in verschillende talen) werd gecommuniceerd, zodat de
aandacht van de toeschouwers volledig wordt gevestigd op de boodschap
zelf.
Stap 2:
• indien de houding van het publiek niet verbetert, onderbreekt hij de wedstrijd en
vraagt de spelers tijdelijk naar de kleedkamers te gaan.
➢ hij vraagt de afgevaardigde om zich naar de supporters te begeven of via het
omroepsysteem te communiceren om hen een laatste maal tot kalmte aan
te manen.
➢ maak van de gelegenheid gebruik om duidelijk te maken aan de
afgevaardigde(n) en de aanvoerders dat na stap 2 bij herhaling van deze
ongeregeldheden, van welke aard of vanuit welke hoek ook, de wedstrijd
definitief zal worden stopgezet (stap 3).
•

hij hervat het spel na een betekenisvolle onderbreking (duur overeenkomstig de
reglementaire wachttijden).
➢ deze tijd nodig bij de onderbreking hangt volledig af van het aanvoelen van
de scheidsrechter en moet gebruikt worden om de gemoederen te bedaren
en de rust te herstellen.

Stap 3:
• hij moet de wedstrijd definitief staken indien tijdens de onderbreking de houding van
het publiek niet verbetert of indien, nadat de rust was weergekeerd, de houding van
het publiek terug verslechtert.
Het opmaken van een gedetailleerd feitenverslag is steeds verplicht (zelfs indien
men enkel de eerste fase zou hebben doorlopen)
Het correct doorlopen van de procedure (fase na fase) is van kapitaal belang voor
het repressief comité.
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8. Terugkeer naar de kleedkamers
Bij het einde van iedere speelhelft laat de scheidsrechter de spelers als eersten de
kleedkamers binnengaan, zodat hij toezicht kan houden.
De assistent-scheidsrechter die het dichtst bij de kleedkamers staat, begeeft zich naar de
ingang/tunnel ervan om de terugkeer van de spelers te bewaken. De andere assistentscheidsrechter vervoegt de scheidsrechter.
De 4de official houdt toezicht over de technische zones en de ingang naar de kleedkamers
en verlaat als laatste het speelveld.
Indien de thuisspelers na de wedstrijd op het speelveld blijven, mag de scheidsrechter
onmiddellijk na de bezoekers naar de kleedkamer gaan.
Indien de bezoekers na de wedstrijd op het speelveld cooling-down (afkoeling) wensen te
doen, zal de scheidsrechter pas naar de kleedkamer gaan nadat hij de afgevaardigde van
de bezoekers attent heeft gemaakt op zijn verantwoordelijkheid ingeval van incidenten.
9. Weigering te spelen
Indien een ploeg het speelveld verlaat zonder toelating van de scheidsrechter of weigert
de aftrap te nemen na een gecontesteerd doelpunt, moet de scheidsrechter de kapitein
de nodige tijd geven om zijn spelers te verzoeken het spel te hervatten. Bij weigering moet
de wedstrijd definitief gestaakt worden.
10. Terugkeren van een speler op het speelveld
Een speler mag het speelveld niet opnieuw betreden zonder een teken van toelating van
de scheidsrechter.
Tijdens het spel mag de speler uitsluitend via de zijlijn het speelveld betreden.
11. Quick restart
Een “snelle” hervatting is enkel toegelaten wanneer aan de volgende criteria is voldaan:
a. een snelle vrije schop betekent dat het spel onmiddellijk moet hervat worden na de
onderbreking;
b. de scheidsrechter moet in alle gevallen de situatie onder controle hebben;
c. de vrije schop behoeft geen management door de scheidsrechter;
d. er wordt geen tactiek gebruikt door de tegenspeler(s) om het hervatten te vertragen;
e. er is geen disciplinaire actie noodzakelijk;
f. er is geen medische verzorging nodig voor een speler of spelers.
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Indien de scheidsrechter de situatie moet “managen”, gaat de mogelijkheid om een
snelle vrije schop te nemen verloren. De spelers moeten dan wachten op het signaal
van de scheidsrechter vooraleer het spel te hervatten.
Indien de scheidsrechter, na het afbreken van een beloftevolle aanval ( SPA) of na het
ontnemen van een open scoringskans ( DOGSO), toch een quick restart toelaat, dan moet
hij bij het toepassen van de disciplinaire sanctie na de volgende spelonderbreking, geen
gele kaart tonen voor de SPA-overtreding doch wel voor de DOGSO-overtreding.
Indien de scheidsrechter van mening is dat de geest van de Spelregel niet werd
toegepast, dient hij tussen te komen om ervoor te zorgen dat het spel op een correcte
manier wordt hervat.
12. Procedure bij mogelijke hersenschudding
Bij mogelijke hersenschudding van een speler onderbreekt de scheidsrechter onmiddellijk
het spel zodat de medische staf of de teamofficials zich kunnen vergewissen van zijn
gezondheidstoestand. Dit onderzoek dient minimum drie minuten te duren waarna hij het
spel opnieuw mag hervatten.
Met uitzondering van een hoofdblessure van de doelverdediger, wordt het spel tijdens
deze drie minuten terug hervat.
Na de wedstrijd
1. Richtlijnen bij gebruik van het digitale wedstrijdblad (B6.96):
Uiterlijk 1 uur na de wedstrijd moet het digitale wedstrijdblad afgewerkt en verzonden
zijn. Om dit mogelijk te maken, moet de scheidsrechter achtereenvolgens:
a. inloggen op het digitale wedstrijdblad.
b. per club vermelden: opmerkingen, onregelmatigheden, wissels, gele en rode
kaarten (voor de wissels, gele en rode kaarten gelden dezelfde instructies als
bij gebruik van een papieren wedstrijdblad).
c. klikken op “wedstrijdgegevens” en het digitale wedstrijdblad vervolledigen
(uitslag, fair-play,…). Enkel de scheidsrechter kan nog wijzigingen
aanbrengen.
d. Voor kampioenschapswedstrijden en bekerwedstrijden van eerste elftallen
vrouwen en heren: chronologisch invullen van de gemaakte doelpunten na het
klikken op “goals”. Per ploeg de doelpuntenmaker, minuut en soort doelpunt (
goal, strafschop, own goal) aangeven.
e. het voorziene vakje aanvinken indien een scheidsrechtersverslag dient
opgemaakt zodat dat later kan gebeuren (uiterlijk op de 1de werkdag – zie
B11.22: Het scheidsrechtersverslag, dat inhoudelijk de uitsluiting beschrijft,
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wordt ten laatste de eerste werkdag na de dag van de wedstrijd vóór 17.00 uur
via E-Kickoff overgemaakt aan de secretaris van de bevoegde instantie.)
f. na nazicht klikken op ”bevestigen” en versturen.
2. Richtlijnen bij gebruik van het papieren wedstrijdblad:
De scheidsrechter noteert:
a. de uitslag (in cijfers en letters)
• na afloop van de voorziene speelduur
o in de voorziene rubriek
• na verlengingen en/of na een strafschoppenserie (in de rubriek
”Opmerkingen”).
o Enkel in de rubriek ‘opmerkingen’
• Na een gestaakte wedstrijd wegens incidenten dient de uitslag, op het moment
van staken, ook vermeld te worden in het scheidsrechtersverslag.
b. de wissels (behalve wedstrijden met doorlopende wissels)
c. de uitsluiting wegens een 2de gele kaart in dezelfde wedstrijd
• de minuut van beide kaarten noteren in het desbetreffende vakje
• geen scheidsrechtersverslag maken over deze uitsluiting.
d. de rechtstreekse uitsluiting
• de minuut van de uitsluiting noteren in het vakje “directe uitsluiting”.
• een scheidsrechtersverslag maken over deze uitsluiting.
e. de opmerkingen
• bij uitsluitingen of onregelmatigheden wordt in de rubriek “Opmerkingen”
genoteerd: ”Verslag volgt”. Indien een officiële waarnemer aanwezig is, moet de
scheidsrechter deze op de hoogte brengen.
Wanneer geen wissels, waarschuwingen, uitsluitingen of opmerkingen dienen genoteerd,
moet de scheidsrechter de voorziene vakjes doorstrepen en paraferen.
Toevoegingen of schrappingen moet de scheidsrechter eveneens paraferen.
De terreinafgevaardigde en de afgevaardigde van de bezoekers (bij diens afwezigheid de
kapitein) ondertekenen na de wedstrijd het wedstrijdblad “Voor akkoord” op de daartoe
voorziene plaatsen.
Indien ze weigeren, vermeldt de scheidsrechter dit in de rubriek “Opmerkingen”.
De scheidsrechter ondertekent als laatste.
Nota Bene:
➢ De scheidsrechter moet zijn notities betreffende waarschuwingen, uitsluitingen,
wissels, enz. gedurende heel het seizoen bewaren.

28

Hij moet ze voorleggen op elk verzoek van de bevoegde bondsinstantie, meer bepaald
bij het verschijnen voor de repressieve comités.
➢ Indien een ingeschreven speler niet is komen opdagen, zal de scheidsrechter na de
wedstrijd de naam van deze speler doorstrepen op het papieren wedstrijdblad en
paraferen of verwijderen op het digitale wedstrijdblad.
➢ De afgevaardigde van de bezoekende ploeg mag in alle omstandigheden en in alle
wedstrijden vervangen worden door een niet spelende aangeslotene of bij ontstentenis
door de kapitein van de ploeg, die mag voort spelen.
3. Te melden met een scheidsrechtersverslag
a. een rechtstreekse uitsluiting van een speler.
b. iedere laakbare houding van spelers, officials en publiek vóór, tijdens of na de
wedstrijd.
c. het tijdelijk of definitief staken van de wedstrijd wegens incidenten.
d. de schadevaststelling aan de installaties.
4. Termijn indienen wedstrijdgegevens
a. bij gebruik digitale wedstrijdblad: uiterlijk 1 uur na de wedstrijd.
b. bij gebruik papieren wedstrijdblad: uiterlijk de 1ste werkdag na de wedstrijd.
5. Termijn indienen scheidsrechtersverslag

Het scheidsrechtersverslag wordt ten laatste de eerste kalenderdag na de wedstrijd
vóór 10.00 uur via e-kickoff overgemaakt aan de Regional manager van de
Geschillencommissie voor het Prof Voetbal.
AMATEUR VOETBAL (B11.22)
Het scheidsrechtersverslag, dat inhoudelijk de uitsluiting beschrijft, wordt ten laatste
de eerste werkdag na de dag van de wedstrijd vóór 17.00 uur via E-Kickoff
overgemaakt aan de secretaris van de bevoegde instantie.
Naast het toekennen van de code dient de scheidsrechter ook telkens toelichting te
geven bij de gebeurde feiten.
6. Vergissing bij de registratie van een gele of rode kaart
De scheidsrechter dient zijn vergissing bij de identificatie van de speler, bestraft met een
gele of rode kaart, te erkennen uiterlijk de eerste werkdag volgend op het einde van de
wedstrijd.
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7. Beschadigingen aan de installatie van de bezochte club
Indien bij gelegenheid van een wedstrijd de bezochte club vaststelt dat haar installaties
werden beschadigd, zal de scheidsrechter, alvorens de installatie te verlaten, in
aanwezigheid van de afgevaardigde van beide clubs de nodige vaststellingen doen.
Op het digitale of papieren wedstrijdblad, onder de rubriek opmerkingen, vermeldt hij de
vaststelling van de schade en op het papieren wedstrijdblad laat hij de beide
afgevaardigden ondertekenen. In een afzonderlijk verslag aan het bevoegd comité
detailleert hij de schade.

8. Te vermelden in de rubriek opmerkingen van het wedstrijdblad.
a. het ontbreken van het identiteitsbewijs van de terreinafgevaardigde.
b. het definitief staken van de wedstrijd wegens weersomstandigheden.
c. het uitvallen en de vervanging van een collega R/AR.

REGEL 6 - DE OVERIGE MATCH OFFICIALS
1. Administratieve verantwoordelijkheid
Een assistent-scheidsrechter, slachtoffer van fysieke agressie, mag zelf klacht indienen
of een verslag opstellen.
Alle andere feiten moet hij melden aan de scheidsrechter, de enige officiële getuige en
verslaggever van de wedstrijd.

2. Bevoegdheid van de gelegenheidsassistent-scheidsrechter
Een gelegenheidsassistent-scheidsrechter heeft dezelfde bevoegdheid als een officieel
aangeduide assistent-scheidsrechter.

3. Onderrichtingen aan de assistent-scheidsrechters
Zie Handleiding AR

4. Samenwerking met een assistent-scheidsrechter van de club
De scheidsrechter preciseert en becommentarieert de specifieke punten van de officiële
onderrichtingen die hij wenst toegepast te zien.
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REGEL 7 - DUUR VAN DE WEDSTRIJD
1. Duur van de officiële wedstrijden
(kampioenschap, nationale en provinciale beker) (B6.110)
Duur

Competitief voetbal

2 x 45

Heren seniores

Elite jeugd

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

U18-U17

2 x 40
2 x 35

3 x 25
4 x 20

Interprovinciaal,
provinciaal en
gewestelijk
jeugdvoetbal
U19-U21

Recreatief voetbal
Vrouwenvoetbal

Herenvoetbal

Eerste ploegen

De seniores,
behalve bij
bepaalde
competities

U20

U16-U15

Vrouwenvoetbal

Vrouwen
seniores

Seniores
bij
bepaalde
competities van
veteranen

Seniores bij
bepaalde
competities
veteranen
U11 tot U14

4 x 15

U14 tot U17
(11/11)
U8 tot U13
(5/5 en 8/8)

U16 (11/11 en 8/8)
U13 (8/8 en 5/5)
U11 (5/5) U9 (5/5)

5 x 15
U8 tot U10
Zelfs bij onderling akkoord mag deze duur niet verkort worden. Hij mag ook niet verlengd worden, behalve in de gevallen waar het
reglement verlengingen en/of een strafschoppenserie voorziet.
U6 en U7: zie hetgeen bepaald is door Voetbal Vlaanderen.

2. Duur van de vriendschappelijke wedstrijden en tornooien
Bovenstaande bepalingen zijn eveneens van toepassing op vriendschappelijke
wedstrijden en wedstrijden van tornooien. Toch kan voor deze wedstrijden, in
buitengewone omstandigheden en mits onderling akkoord tussen de betrokken clubs, de
duur worden verkort, op voorwaarde dat zulks vooraf aan het publiek wordt ter kennis
gebracht.
3. Rust of time-outs
3.1. Wedstrijden met 2 speelhelften
De rust wordt vastgesteld op maximum vijftien minuten.
3.2. Wedstrijden met 3 speelhelften
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De rust wordt vastgesteld op maximum tien minuten.
Voor de U11-U14 elite is dit maximum 10 minuten.
3.3. Wedstrijden met 4 quarters
De time-out tussen quarter 1 en quarter 2, en tussen quarter 3 en quarter 4 bedraagt
maximaal 2 minuten.
De rust tussen quarter 2 en quarter 3 bedraagt maximum 10 minuten.
4. Wedstrijd die de reglementaire duur niet gehad heeft
Indien de scheidsrechter, na het einde van een speelhelft gefloten te hebben, dadelijk
bemerkt dat hij de wedstrijd te vroeg onderbroken heeft, moet hij het spel voor de nog
overblijvende tijd doen hervatten.
In alle omstandigheden, waarin de scheidsrechter vaststelt dat de speelhelft niet de
reglementaire duur gehad heeft, moet hij dit op het wedstrijdblad vermelden, na de
afgevaardigden van beide clubs en eventueel de twee assistent-scheidsrechters hierover
te hebben ingelicht.
5. Verlengingen - Strafschoppenserie
Wanneer een wedstrijd van mannelijke seniores die betwist wordt buiten reeks zonder
rangschikking per punten, op een gelijkspel eindigt worden twee verlengingen gespeeld
van 15 minuten elk met kampwisseling na het eerste kwartier.
Bij aanvang van de verlengingen moet de scheidsrechter opnieuw tossen volgens de
bepalingen via een strafschoppenserie.
Wanneer de stand na deze verlengingen nog steeds gelijk is, wordt de winnaar aangeduid
via een strafschoppenserie.
De duur van een jeugd- of een vrouwenwedstrijd, sommige wedstrijden van de Beker Van
België uitgezonderd, mag nooit verlengd worden. Bij een gelijke stand, na de normale
duur van deze wedstrijden, gaat men onmiddellijk over tot een strafschoppenserie.
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REGEL 8 – HET BEGIN EN DE HERVATTING VAN HET SPEL
1. Wachttijden
Algemene principes:
▪
▪

Bij afwezigheid van een ploeg op het reglementaire uur, stelt de scheidsrechter dit
feit vast indien de aanwezige ploeg dit vraagt. Indien dit niet gevraagd wordt, kan
hij tien minuten wachten alvorens deze afwezigheid te noteren. (B7.38).
bij onvoorziene omstandigheden of ingeval de verlichting uitvalt, bedraagt de
maximum wachttijd 30 minuten. Na deze wachttijd moet de wedstrijd gestaakt
worden (B6.35).

Nota bene:
1. de som van alle toegepaste wachttijden wegens onvoorziene omstandigheden
(inclusief de wachttijd toegepast wegens de afwezigheid van een ploeg) mag nooit
meer dan 30 minuten per wedstrijd bedragen.
2. de som van alle toegepaste wachttijden wegens het uitvallen van de verlichting
mag nooit meer dan 30 minuten per wedstrijd bedragen (B6.35).
3. de regels onder 1 en 2 mogen cumulatief worden toegepast.
4. wordt de totale duur van alle toegepaste en toegelaten wachttijden overschreden,
dan moet de scheidsrechter de wedstrijd definitief staken.
5. het aanvangsuur van een wedstrijd mag nooit vertraagd worden om de thuisploeg
toe te laten herstellingswerken te beëindigen ingevolge ongeschikt speelveld.
2. Te vermelden in de rubriek opmerkingen van het wedstrijdblad.
a. de reden(en) voor het laattijdig aanvangen en het exacte aanvangsuur van de
wedstrijd.
b. de reden(en) voor het overschrijden van de maximum duur van de voorziene
wachttijd (met het staken van de wedstrijd tot gevolg).

REGEL 9 – DE BAL IN EN UIT HET SPEL
Nihil

REGEL 10 – HET RESULTAAT VAN DE WEDSTRIJD BEPALEN
Nihil

REGEL 11 - BUITENSPEL
Nihil
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REGEL 12 - OVERTREDINGEN EN ONSPORTIEF GEDRAG
1. Wat is een spelfase?
Een spelfase is het geheel van de spelacties en spelfeiten die zich afspelen tussen het in
het spel brengen van de bal en de spelonderbreking die daarop volgt.
2. Wedstrijden tussen ploegen die aan verschillende strafstelsels onderworpen
zijn
Voor deze wedstrijden is de procedure van toepassing die gangbaar is voor de hoogste
spelerscategorie.
3. Boodschap op onderkleding
Indien een speler een boodschap op zijn onderkleding toont, moet de scheidsrechter een
verslag opmaken voor het repressief comité.
4. Gele kaart
Indien de scheidsrechter een speler een gele kaart wil tonen en deze speler op dat
ogenblik een overtreding begaat die eveneens met geel moet bestraft worden, zal de
scheidsrechter dit achtereenvolgens met twee gele en een rode kaart aangeven.
5. Herroepen van een gele of rode kaart
De scheidsrechter kent een vrije schop toe aan een aanvaller en toont de tegenspeler:
➢ een gele kaart wegens het afbreken van een beloftevolle aanval
of
➢ een rode kaart wegens het ontnemen van een scoringskans.
Hij stelt daarna vast dat de assistent-scheidsrechter signaleerde voor een eerdere
overtreding.
Indien de scheidsrechter de voorafgaande overtreding aanvaardt, vervalt de gele of rode
kaart en zal het spel, naargelang de aard van de voorafgaande overtreding, met een
indirecte of directe vrije schop hervat worden.
Deze procedure is eveneens van toepassing bij buitenspel
Uitzondering:
Indien de beloftevolle aanval of de scoringskans afgebroken of ontnomen wordt door een
overtreding, waarvan de intensiteit op zich reeds geel of rood rechtvaardigt, dan blijft de
disciplinaire maatregel behouden.
6. Uitsluiting speler/dokter
Een dokter die als speler wordt uitgesloten, moet naar de kleedkamer terugkeren. Hij mag
enkel het speelveld of de neutrale zone opnieuw betreden om er de “eerste zorgen” te
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verlenen, volgens het algemeen principe dat in noodgevallen medische hulpverlening aan
niemand mag geweigerd worden.
7. Terugkeer naar de kleedkamer
Een speler, een wisselspeler of een gewisselde speler moet onmiddellijk na zijn uitsluiting,
naar de kleedkamer terugkeren en mag zich nadien niet meer ophouden in de neutrale
zone of in het beschermingsgebied dat toegang geeft tot de kleedkamer.
Het spel wordt pas hervat nadat de uitgesloten speler de kleedkamers is binnengegaan
(ligt de kleedkamer niet in de nabijheid het speelveld, dan wordt het spel hervat nadat de
uitgesloten speler de neutrale zone heeft verlaten en zich duidelijk richting kleedkamer
begeeft).
Na het verlaten van de kleedkamer mag de uitgesloten speler plaats nemen achter de
afrastering, op voorwaarde dat hij burgerkledij draagt. Dit geldt eveneens voor de
uitgesloten speler-trainer.
Een uitgesloten trainer moet niet naar de kleedkamer terugkeren. Hij mag dadelijk plaats
nemen in de publieke zones.

REGEL 13 - DE VRIJE SCHOPPEN
Nihil

REGEL 14 - DE STRAFSCHOP
Nihil

REGEL 15 – DE INWORP
Nihil

REGEL 16 - DE DOELSCHOP
Nihil

REGEL 17 - HOEKSCHOP
Nihil
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DE TECHNISCHE ZONE
Definitie
De technische zone is verplicht voor alle wedstrijden.
Op de speelvelden met een dug-out, mag de technische zone zich zijdelings over een
lengte van één meter uitstrekken langs weerszijden van de dug-out en langs voor tot op
één meter van de zijlijn.
Voor clubs in het recreatief voetbal zijn er geen verplichtingen met betrekking voor de
plaatsen voor wisselspelers.
Op speelvelden zonder dug-out strekt de technische zone zich uit langs weerskanten van
de middenlijn, afzonderlijk voor elke ploeg, over een maximale lengte van vijf meter en tot
op één meter van de zijlijn langs de voorkant.
Indien er geen technische zone werd afgebakend, moet er toch gespeeld worden en:
➢ moet de scheidsrechter deze inbreuk noteren op het wedstrijdblad in de rubriek
opmerkingen.
➢ worden technische en medische staf niet toegelaten in de neutrale zone.

Rookverbod in de technische zone
Overtreding van het rookverbod door een wisselspeler of gewisselde speler
❖ gele kaart wegens onsportief gedrag en rode kaart bij recidive.
Overtreding van het rookverbod door een andere persoon
❖ betrokkene wordt verzocht te stoppen met roken
❖ bij weigering of bij recidive wordt hij verzocht de technische zone te verlaten. De
scheidsrechter noteert deze verwijdering op het wedstrijdblad in de rubriek
opmerkingen.

VOETBAL 8 tegen 8
1. Het speelveld voor het voetbal 8 tegen 8
1.1. De wedstrijden worden gespeeld op een deel van de helft van een normaal terrein,
in de breedterichting, en waarbij de begrenzingen worden gevormd door:
1.1.1. Voor de U12 en U13: de middellijn en het doelgebied, over de ganse breedte van
het veld.
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1.1.2. Voor de U10 en U11: de middellijn en het strafschopgebied, vanaf de zijlijn tot aan
de tegenoverliggende verlenging van het strafschopgebied.

U12-U13

U10-U11

1.2. Ze kunnen ook doorgaan op de door de KBVB erkende voetbalpleinen ingericht voor
deze wedstrijden, en waarbij de afmetingen mogen schommelen tussen:
U12 en U13: lengte: 50 tot 60 meter; breedte: 40 tot 45 meter.
U10 en U11: lengte: 40 tot 50 meter, breedte: 30 tot 35 meter
2. Het speelveld voor het voetbal 5 tegen 5
1.1.

De wedstrijden worden gespeeld op een gedeelte van een normaal speelveld met
als afmetingen 35 meter bij 25 meter.

2.2. Ze kunnen ook doorgaan op de door de KBVB erkende voetbalpleinen ingericht voor
deze wedstrijden, en waarbij de afmetingen 35 meter bij 25 meter zijn.

1. Bepalingen voor speelvelden 8/8 en 5/5
2.1. De binnenafmeting van de doelen is 5 x 2 meter. De doelen dienen stevig vastgehecht
te worden in de grond.
2.2. De minimumbreedte van de doelpalen is 7,5 centimeter.
2.3. Het doelgebied is een fictieve zone in een straal van 8 meter vanaf het midden van
het doel.
2.4. Er is geen strafschop- of hoekschopgebied.
2.5. Wanneer het speelveld gevormd wordt door een deel van een normaal terrein, wordt
er zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de bestaande afbakening. Voor de andere
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afbakeningen gebruikt men lage kegels (topjes), een dunne lijn van wit zand of andere
gehomologeerde belijningsproducten.
2.6. De neutrale zone mag bestaan uit een ruimte rondom het speelveld, vrij van enige
hindernis, ten einde een voldoende veiligheid te garanderen aan de scheidsrechter,
spelers en officials.
2.7. Tijdens een wedstrijd is de toegang tot de neutrale zone en beschermingszone
verboden voor onbevoegden. De bevoegde personen zijn toegelaten buiten de
speeloppervlakte van het voorziene speelveld.
2. Andere bijzonderheden voor de wedstrijdvormen 8/8 en 5/5
Regel 4:
Schoeisel

5/5
8/8
Er mogen enkel multistuds of pantoffels worden gebruikt. Het dragen van schoenen met
aluminiumnoppen is verboden.

Regel 8:
Aftrap – Begin van het spel

Bij de aanvang van elke speelhelft of ieder quarter, en na ieder doelpunt wordt de aftrap
gegeven in het midden van het veld. De tegenstrevers moeten minstens op 8 meter
staan.

Regel 11:
Buitenspel
Regel 12:
Gele en rode kaarten

De buitenspelregel wordt niet toegepast.

Regel 13:
Vrijschoppen

Alle vrijschoppen zijn onrechtstreeks. Bij een vrijschop moeten de tegenstrevers
minstens op 8 meter van de bal staan.
Wanneer een fout begaan wordt op minder dan 8 meter van het doel, wordt de vrijschop
genomen op 8 meter van de doellijn.

Regel 14:
Strafschop

Deze regel wordt niet toegepast.

Regel 15:
Inworp

Wordt vervangen door indribbelen of een
pass over de grond. De speler die
indribbelt of intrapt kan niet rechtstreeks
scoren.
De tegenstrevers moeten minstens op 3
meter staan.

Inworp.

Regel 16:
Doelschop

Wordt vervangen door indribbelen of een
pass over de grond. De speler die
indribbelt of intrapt kan niet rechtstreeks
scoren.
De tegenstrevers moeten zich buiten het
doelgebied (*) bevinden tot de bal in het
spel is gebracht.

De doelschop gebeurt volgens de
Spelregels vanuit het fictief doelgebied.

Gele en rode kaarten zijn van toepassing.
Gele kaarten worden niet geboekt.
Bij rode kaart volgt een scheidsrechtersverslag.

In de Elite kampioenschappen tot en met U12: doelman mag indribbelen.
(*) B6.116 Het doelgebied is een fictieve zone in een straal van 8 meter vanaf het midden van het doel.
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ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN
1. E-kickoff
Iedere mededeling of vraag:
▪
▪

van het Bureau arbitrage aan de scheidsrechter
of
van de scheidsrechter aan de Regional manager of secretaris van het Regionaal
Bureau Arbitrage

moet gebeuren:
▪
▪
▪
▪

via e-kickoff (inloggen met e-mailadres) te raadplegen op https://www.rbfa.be/nl of
via e-mail of
via briefwisseling of
via telefoon (schriftelijk te bevestigen)

Attesten (ziekte, werkgever, enz.) dienen per brief of per e-mail ingediend.
2. Vragenlijst
Eén keer per seizoen kan aan iedere scheidsrechter gevraagd worden een vragenlijst in
te vullen en binnen de vooropgestelde termijn terug te sturen.
Latere wijzigingen aan deze vragenlijst moeten via e-kickoff aangepast worden.
3. Verlofaanvraag
Te allen tijde moeten de verlofaanvragen, minstens drie weken op voorhand via e-kickoff
ingediend worden. Een laattijdige verlofaanvraag wordt, behoudens overmacht, als een
afzegging beschouwd.
Zelfs al is de scheidsrechter niet aangeduid, toch blijft hij, volgens de instructies van zijn
scheidsrechterscommissie, ter beschikking.
4. Afmelding (ziekte, professionele redenen...)
Een afmelding dient gestaafd met de nodige bewijsstukken.
5. Afwezigheid op wedstrijd
De naam van de afwezige/gekwetste (assistent)-scheidsrechter moet door de
vervangende scheidsrechter op het wedstrijdblad vermeld worden.
De naam van de afwezige/gekwetste (assistent)-scheidsrechter moet door de
scheidsrechter op het wedstrijdblad vermeld worden.
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Een afwezige scheidsrechter of assistent-scheidsrechter moet zich binnen 24 uur
rechtvaardigen.
6. Tijdelijke onderbreking van de loopbaan
Na een inactiviteit van één seizoen is het Regionaal Bureau Arbitrage niet verplicht de
scheidsrechter opnieuw op te nemen in de categorie waartoe hij behoorde.
7. Activiteiten
Elke activiteit, georganiseerd door het Regionaal Bureau Arbitrage is verplicht voor de
opgeroepen scheidsrechters.
8. Verschijning voor de officiële comités
Verplaatsingskosten
Indien men voor een officiële instantie opgeroepen wordt, mag men enkel zijn
verplaatsingsonkosten, berekend op basis van het blokkensysteem, aanrekenen.
Zittingsvergoedingen
Een scheidsrechter heeft recht op een zittingsvergoeding van 10,00 €.
Loonverlies
Loonverlies, winstderving, of verlies van een vakantiedag, kunnen vergoed worden, op
voorwaarde dat de scheidsrechter:
• de Regional manager van de officiële instantie bij de ontvangst van zijn oproeping
hiervan op de hoogte brengt en deze beslist dat de oproeping behouden blijft.
• de nodige bewijsstukken voorlegt (attest van werkgever of verklaring op eer voor
degene die in de onmogelijkheid verkeert een dergelijk attest te bekomen).
Indien aan deze dubbele voorwaarde (contact met de Regional manager of secretaris +
voorleggen van de bewijsstukken) niet wordt voldaan, wordt iedere tussenkomst
automatisch verworpen.
Aanwezigheid
Iedereen die wordt opgeroepen, moet alles in het werk stellen om op het voorziene uur
aanwezig te zijn.

9. Houding tegenover de pers
Het afleggen van verklaringen voor de pers, onder eigen verantwoordelijkheid, is
toegelaten.
De Voorzitter van het Bureau Arbitrage wordt hiervan idealiter op de hoogte gebracht.
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10. Houding tegenover de sociale media
De sociale media (Facebook, Twitter, enz.), aanvankelijk een hype, zijn stilaan onderdeel
van ons leven geworden.
Het Bureau Arbitrage VOETBAL VLAANDEREN heeft er dan ook geen enkel probleem
mee dat scheidsrechters op deze media actief zijn, op voorwaarde dat dit actief zijn geen
schade berokkent aan derden in het algemeen of aan de VOETBAL VLAANDEREN in het
bijzonder.
Tevens wenst het Referee Office in herinnering te brengen dat iedereen verantwoordelijk
blijft voor zijn of haar berichten op deze media.
11. Verbodsbepalingen
Het is de scheidsrechters verboden:
a. als speler deel te nemen aan
• kampioenschap- of bekerwedstrijden.
• vriendschappelijke wedstrijden, op de dag vóór een kampioenschapswedstrijd,
die zij moeten leiden.
Deze bepalingen gelden niet voor de scheidsrechters van categorie H.
b. persoonlijke uitnodigingskaarten aan anderen af te staan. Bij andere sancties hem
opgelegd door zijn Bureau Arbitrage, in de toekomst geen uitnodigingen meer
ontvangen.
c. vriendschappelijke wedstrijden, tornooien,
voorafgaandelijk akkoord van zijn commissie.

enz.

te

leiden,

zonder

het

d. te vertoeven in de kleedkamer van een collega of in de neutrale zone.
e. om het even welke officiële functie uit te oefenen. Mogen wel in de neutrale zone
aanwezig zijn, de scheidsrechters die het beroep van dokter of kinesist uitoefenen
of de functie van trainer waarnemen.
f. voor de scheidsrechters categorie H, zonder afbreuk te doen aan Art. B6.77 van het
bondsreglement, een wedstrijd te leiden van de afdeling of reeks waarin de eerste
ploeg van hun club van toewijzing of deze waarvoor zij tijdelijk gekwalificeerd zijn
uitkomt.
g. Voor de scheidsrechters die ook trainer zijn, zonder afbreuk te doen aan B6.77 van
het Bondsreglement een wedstrijd te leiden in de afdeling of reeks waarin ze training
geven.
h. op te treden als assistent-scheidsrechter voor hun club, behalve ter vervanging van
een afwezige en officieel aangeduide assistent-scheidsrechter.
i.

hun club te vertegenwoordigen voor de bondsinstanties, in sportieve en/of
disciplinaire aangelegenheden die het voorwerp uitmaken van een
scheidsrechtersverslag of bij onderzoek van een actie aangaande de
wedstrijdleiding. Dit verbod geldt niet voor de actieve scheidsrechter die is
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ingeschreven op het tableau van de Orde der Advocaten en die de bijstand of
verdediging waarneemt voor en in de uitoefening van zijn beroep.
j.

die niet beschikbaar zijn om de functie van scheidsrechter/assistent te vervullen.
Deze onbeschikbaarheid wordt gekenmerkt door het feit dat de scheidsrechter zo
staat aangegeven in zijn E-Kickoff of met verlof is wegens privéredenen, ziekte,
blessure of het voorwerp heeft uitgemaakt van een administratieve en/of
disciplinaire sanctie.

12. Diefstal in de kleedkamers
De scheidsrechter brengt de thuisploeg onmiddellijk op de hoogte.
Hij brengt eveneens de Regional manager of de secretaris van zijn Bureau Arbitrage op
de hoogte, die hem de te volgen procedure zal melden.
De scheidsrechter wordt aangeraden geen grote geldsommen of waardevolle voorwerpen
bij zich te hebben en te eisen dat zijn kleedkamer gedurende de wedstrijd gesloten wordt.
13. Uitstellen van wedstrijden wegens slechte weersomstandigheden
De bezochte club kan op eigen initiatief een wedstrijd voor jeugd en/of reserven uitstellen
wanneer het speelveld door omstandigheden onbespeelbaar is.
De bezochte club kan dit via E-kickoff doen ten vroegste 48 uren op voorhand en ten
laatste 3 uren voor de beginschop.
De betrokken partijen worden hiervan automatisch op de hoogte gesteld.
14. Forfait van een ploeg
Een club kan digitaal via E-kickoff een forfait betekenen voor eerste ploegen in de
provinciale afdelingen, voor jeugd en/of reserven, ten laatste 4 uren voor de beginschop.
De betrokken partijen worden hiervan automatisch op de hoogte gesteld.
15. Sancties tegen scheidsrechters
Administratieve maatregelen
Tegen de scheidsrechter die een lichte tekortkoming begaat, kunnen administratieve
maatregelen getroffen worden die tot ontzegging van aanduidingen kunnen gaan.
Deze louter administratieve maatregel is niet vatbaar voor verhaal en heeft geen
onderbreking van de loopbaan tot gevolg.
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Disciplinaire straffen (B11.140)
De scheidsrechter die tekort komt aan de rechtstreeks aan zijn functie verbonden
verplichtingen, in verband met zijn gedrag, beschikbaarheid, aanduiding of prestatie, kan
een disciplinaire straf oplopen.
De disciplinaire straffen die kunnen uitgesproken worden tegen een scheidsrechter of
assistent-scheidsrechter zijn:
• Berisping;
• Blaam;
• Geldboete;
• Schorsing;
• Schrapping.
De straffen die minder bedragen dan schorsingen voor drie wedstrijden brengen geen
onderbreking in de loopbaan van die scheidsrechter mee, op voorwaarde dat deze
scheidsrechter binnen de twee jaar na de definitieve uitspraak, geen nieuwe straf oploopt.
Tegen deze straffen is verhaal mogelijk.
Andere sancties
De scheidsrechter die een andere inbreuk pleegt dan:
▪ lichte tekortkoming
▪ tekortkoming aan de rechtstreeks aan zijn functie verbonden verplichtingen
moet zich zoals elke aangeslotene verantwoorden voor de bondsinstanties.
Enkel indien de instantie die in laatste aanleg beslist dit expliciet voorstelt, kunnen de
bevoegde Regionale Bureaus Arbitrage bijkomende sancties, gaande tot het ontslag,
tegen de scheidsrechter treffen.
16. Jaarlijks afleveren van medische attesten
Attest in te dienen op 1 juli van het beginnende seizoen of op de verjaardag van
betrokkene in het lopende seizoen:
- 55+: gewoon attest van medische geschiktheid

- 60+: attest van medische geschiktheid op basis van een
inspanningselektrocardiogram met uitzondering van Referee Ambassadors die geen
actief scheidsrechter meer zijn (B5.24)
- scheidsrechters die UITGENODIGD worden fysieke proeven af te leggen en die
medicijnen nemen moeten dit, op eigen initiatief, VOOR de testen melden aan de
geneesheer van dienst.
17. Scheidsrechters van de categorie H en scheidsrechters die functioneren als
trainer
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In beide gevallen dient het secretariaat op de hoogte gebracht van een wijziging aan
deze status want zij mogen:
- als speler geen wedstrijd leiden in de afdeling of reeks van de eerste ploeg
van hun club van toewijzing
- als trainer geen wedstrijd leiden in de afdeling of reeks waarin ze training
geven
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ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN I.V.M. DE WEDSTRIJD
1. Voorbereiding van de wedstrijd
De scheidsrechter informeert zich over:
▪

zijn aanduiding en eventuele wijzigingen via www.e-kickoff.com , gebruik
makend van zijn gebruikersnaam en wachtwoord.

▪

de ligging van het terrein of vergaderplaats van de bezochte club en de kleuren
van beide ploegen via www.rbfa.be

▪

afgelaste wedstrijden wegens weersomstandigheden via www.rbfa.be of via
0900/00081 (Nederlands)

▪

Enkel deze aankondigingen, met uitsluiting van alle andere, worden als officieel
beschouwd.

2. Uitrusting van de scheidsrechter
De uitrusting van de leden van het arbitrageteam moet verzorgd zijn.
De scheidsrechters zijn verplicht het schildje te dragen dat hen ter beschikking gesteld
wordt door de VOETBAL VLAANDEREN voor de internationale scheidsrechters.
Daarnaast is er ook de verplichting om de uitrusting te dragen die hen door de federatie
ter beschikking gesteld wordt.
Publiciteit op de uitrusting is toegelaten mits naleving van de FIFA-voorschriften en mits
voorafgaande toestemming van de Raad van Bestuur VV.
3. Houding tegenover de clubleiders
Als vertegenwoordiger van de bond neemt de scheidsrechter een neutrale en discrete
houding aan, zowel vóór, tijdens als na de wedstrijd, eventueel de receptie inbegrepen.
Bij poging tot omkoperij moet de scheidsrechter onmiddellijk het Bureau
verwittigen.
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Arbitrage

4. De terreinafgevaardigde, de afgevaardigde van de bezoekende ploeg en de
terreincommissarissen: De Ploegofficials.
De club, op wier terrein een wedstrijd gespeeld wordt, moet één van haar aangeslotenen
afvaardigen om de functie van terreinafgevaardigde waar te nemen.
De terreinafgevaardigde moet:
▪
▪

minstens 18 jaar oud zijn.
ter beschikking zijn van de scheidsrechter:
- 60 minuten vóór de aftrap (wedstrijden eerste ploeg).
- 30 minuten vóór de aftrap (andere wedstrijden).
- tijdens de wedstrijd (op een overeengekomen plaats in de neutrale zone.
- tot deze na de wedstrijd vertrekt.

Bij afwezigheid van een terreinafgevaardigde moet een speler van de bezochte club deze
functie vervullen en mag hij niet meespelen tot de aankomst van een aangeslotene, die
als terreinafgevaardigde kan optreden.
Indien de bezochte ploeg slechts met 7 spelers opkomt en dit aantal tot 6 daalt, omdat
een speler als terreinafgevaardigde moet optreden, mag de wedstrijd niet aangevangen
worden.
De bezochte club mag, om de ordedienst te versterken, de hulp opeisen van de
afgevaardigde van de bezoekende club.
Voor de wedstrijden van haar eerste ploeg mag de bezochte
terreincommissarissen drie van haar aangeslotenen aanwijzen.

club

als

Voor zover toegelaten door de terreinafgevaardigde, mogen aangeslotenen van de
bezoekende club als terreincommissarissen fungeren.
Deze personen moeten zich tijdens de wedstrijd in de neutrale zone bevinden en zich
verantwoordelijk gedragen.
5. Tussenkomst van de politie
Enkel de bezochte club, dus niet de scheidrechter, kan om de tussenkomst verzoeken
van politie op haar terrein.
Het is dus niet aan de scheidsrechter om op dit vlak enig initiatief te nemen.
6. Kader van scheidsrechters
Het kader der scheidsrechters is ingedeeld in zeven categorieën:
a) Scheidsrechters voor het profvoetbal:
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-Elite Scheidsrechters profvoetbal
-Scheidsrechters profvoetbal
-Kandidaat scheidsrechters profvoetbal
-Assistent-scheidsrechters profvoetbal
-Kandidaat Assistent-scheidsrechters profvoetbal
Ze worden aangeduid voor de volgende wedstrijden:
- de kampioenschappen van het profvoetbal;
- de Beker van België heren vanaf speeldag 5.
- Wedstrijden U21/beloften
b) Scheidsrechters voor het nationaal en regionaal amateurvoetbal:
Scheidsrechters
Assistent-scheidsrechters

1D, 2D en 3D
1D/Ar, 2D/Ar en 3D/Ar

Ze worden aangeduid voor de volgende wedstrijden:
- de kampioenschappen voor het nationaal en regionaal voetbal voor heren
Voetbal Vlaanderen;
- de vier eerste speeldagen van de Beker van België. Sommige scheidsrechters
kunnen echter ook, in geval van noodzaak, aangeduid worden voor de vijfde
speeldag;
- de competitie voor U21/beloften van het profvoetbal
- de Beker van België U21 profvoetbal.
Ze kunnen ook worden aangeduid voor de wedstrijden van de Super League
Vrouwenvoetbal, van de Beker van België Vrouwen vanaf de 1/2 de finales en als 4de
scheidsrechter in wedstrijden van het profvoetbal.
7.

Arbitragekosten

Per prestatie hebben de leden van het arbitrageteam recht op:
▪ een vergoeding
▪ de terugbetaling van hun verplaatsingskosten
Deze kosten moeten vóór de wedstrijd door de bezochte of de organiserende club betaald
worden.
Bij afwezigheid van de officieel aangeduide scheidsrechter worden de kosten betaald na
afloop van de wedstrijd.
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De vergoeding van de scheidsrechter is afhankelijk van zijn categorie (B5.28).
Categorie
1D
2D
3D
1P, 2P
3P, 4P
J, I
H

Vergoeding (EUR)
52,00
47,00
40,00
34,00
29,00
25,00
25,00
indien hij een wedstrijd leidt van eerste ploegen, heeft hij recht op
de vergoeding die in voege is voor de afdeling waarin hij de wedstrijd
leidt
Tornooiwedstrijden met beperkte speelduur
De vergoeding voor elke tornooiwedstrijd waarvan de duur niet de helft van de
reglementaire duur van een officiële wedstrijd van de betrokken categorie overschrijdt en
op voorwaarde dat de scheidsrechter minstens twee wedstrijden moet leiden in de loop
van een tijdspanne van vier uur, wordt vastgesteld op de helft van de vergoeding
vastgelegd hierboven.

De vergoeding van de assistent-scheidsrechter is afhankelijk van zijn categorie
en/of wedstrijd (B5.29)
Ressorterend onder

Functie

Vergoeding (EUR)

Scheidsrechter die
optreedt
als assistent

volgens eigen categorie

Bureau Arbitrage
VOETBAL VLAANDEREN

Assistentscheidsrechter

Regionaal Bureau
Arbitrage VOETBAL
VLAANDEREN

Assistentscheidsrechter of
Scheidsrechter die
optreedt als assistent
Assistentscheidsrechter
1P/Ar, 2P/Ar, 3P/Ar en
4P/Ar
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1 D/Ar

45,00

2 D/Ar

40,00

3 D/Ar
34,00
34,00
in wedstrijden waaraan eerste ploeg van 3de
afdeling deelneemt of beloften 1A en
Superleague
25,00

Niet gespeelde wedstrijd
Indien de scheidsrechter de wedstrijd afgelast wegens:
- onbespeelbaar speelveld (B6.22), ontvangt de (assistent-) scheidsrechter slechts de helft van de
vergoeding.
- ongeschikt speelveld (B6.19), ontvangt de (assistent-) scheidsrechter zijn volledige vergoeding.

Recreatief voetbal (B5.28)
Soort wedstrijd
Vergoeding (EUR)
Recreatief voetbal stijgen en dalen
25,00 EUR
29,00 EUR bij slagen van de testen
Bekercompetities
Reserven, Veteranen, dames
25,00 EUR
De vergoeding voor de assistent-scheidsrechters bedraagt 25,00 EUR
Twee opeenvolgende wedstrijden op dezelfde dag en hetzelfde terrein
De scheidsrechter mag maar één verplaatsingsvergoeding aanrekenen,
wedstrijdvergoedingen.

maar

wel

twee

Tornooiwedstrijden met beperkte speelduur
De vergoeding voor elke tornooiwedstrijd waarvan de duur niet de helft van de reglementaire duur van
een officiële wedstrijd van de betrokken categorie overschrijdt en op voorwaarde dat de scheidsrechter
minstens twee wedstrijden moet leiden in de loop van een tijdspanne van vier uur, wordt vastgesteld op
de helft van de vergoeding vastgelegd hierboven.
Niet gespeelde wedstrijd
Indien de scheidsrechter de wedstrijd afgelast wegens:
- onbespeelbaar speelveld (B6.22), ontvangt de (assistent-) scheidsrechter slechts de helft van de
vergoeding.
- - ongeschikt speelveld (B6.19), ontvangt de (assistent-) scheidsrechter zijn volledige vergoeding.
Niet gespeelde wedstrijd
Indien de scheidsrechter de wedstrijd afgelast wegens:
- onbespeelbaar speelveld (B6.22), ontvangt de (assistent-) scheidsrechter slechts de helft van de
vergoeding.
- ongeschikt speelveld (B6.19), ontvangt de (assistent-) scheidsrechter zijn volledige vergoeding.

Bijzonderheden:
Niet gespeelde wedstrijd
Indien de scheidsrechter de wedstrijd afgelast wegens:
• onbespeelbaar speelveld, ontvangt hij de helft van de vergoeding die hem toekomt.
• ongeschikt speelveld of bij forfait van één van beide ploegen, ontvangt hij zijn
volledige vergoeding.
Bijkomende vergoeding
Voor prestaties in het Prof Voetbal ontvangen de leden van het arbitrageteam een
bijkomende vergoeding bepaald door het contract afgesloten met de K.B.V.B.
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Kosten gelegenheidsscheidsrechters in wedstrijden waar officieel een
scheidsrechter werd aangeduid (B5.31)
Onder gelegenheidsscheidsrechter wordt verstaan hij die de wedstrijd leidt, of hij nu actieve
scheidsrechter is of niet.
situatie
aangeduide scheidsrechter

aangeduide scheidsrechter

gelegenheidsscheidsrechter

vergoeding

vergoeding

verplaatsing

is en blijft afwezig

geen

geen

komt te laat

12,5 Euro

kwetst zich vóór de wedstrijd
kwetst zich tijdens wedstrijd

verplaatsing

25 Euro

geen

ja

12,5 Euro

geen

geen

ja

25 Euro

geen

ja

ja

geen
25 Euro

geen scheidsrechter aangeduid

geen

afwezig en wedstrijd afgelast

geen
geen
geen

Wanneer hij optreedt als gelegenheidsscheidsrechter, moet de scheidsrechter op het
papieren wedstrijdblad het nummer van zijn scheidsrechterskaart vermelden, evenals de
provincie waartoe hij behoort.
8.

Hoe de verplaatsingskosten berekenen?

1. noteer onder elkaar uw bloknummer en deze van het terrein:
2480
2185
2. maak het verschil tussen de eerste twee cijfers en tussen de laatste twee cijfers van
ieder bloknummer:
24 – 21 = 3.
85 – 80 = 5.
3. maak de som van beide verschillen en vermenigvuldig het totaal met 3,00 €:
3 + 5 = 8 x 3,00 = 24,00 € = de verplaatsingskosten.
Opmerkingen:
1. de minimum vergoeding voor een verplaatsing bedraagt 2 blokken= 6,00€
2. uw bloknummer staat op uw scheidsrechterskaart, het bloknummer van het terrein
staat op het wedstrijdblad en in uw aanduiding op e-kickoff.
3. uw bloknummer en het aantal blokken dienen vermeld op het wedstrijdblad.
Bijzonderheden:
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Wanneer, na een avondwedstrijd, slechte weersomstandigheden (mist/ijzel/sneeuw) de
terugkeer naar huis onmogelijk maken, mag de scheidsrechter of de assistentscheidsrechter ter plaatse logeren en neemt de Bond de hotelkosten ten laste.
Om de terugbetaling te bekomen van nog andere kosten moet de scheidsrechter bewijzen
dat een buitengewone omstandigheid hem tot die uitgave heeft gedwongen.
In het recreatief voetbal, georganiseerd door het PC Antwerpen wordt de minimum
verplaatsingskost berekend op een verplaatsing van 1 blok.
In het recreatief voetbal, georganiseerd door het PC Limburg wordt de maximum
verplaatsingskost beperkt tot een verplaatsing van 12 blokken.
9.

Betaling van de arbitragekosten

De vergoedingen moeten vóór de wedstrijd door de bezochte of de organiserende club
betaald worden.
Bij afwezigheid van de officieel aangeduide scheidsrechter worden de vergoedingen
betaald na afloop van de wedstrijd.
Mochten er zich moeilijkheden in dit verband voordoen, zal de scheidsrechter een verslag
indienen bij het bevoegd comité.
10. Beker van België.
Wanneer een wedstrijd op een gelijkspel eindigt:
tot en met de 3de speeldag:
➢ geen verlengingen.
➢ strafschoppenserie om winnaar aan te duiden.
in de 4de en 5de speeldag en in de 16de ,8ste en 4de finales
➢ verlengingen (2 x 15 minuten)
➢ indien stand nog gelijk: strafschoppenserie om winnaar aan te duiden.
in de halve finales (gespeeld in heen- en terugwedstrijden):
➢ is de ploeg die het grootste aantal doelpunten aantekende in de twee wedstrijden
gekwalificeerd voor de volgende ronde.
➢ indien beide ploegen na de twee wedstrijden een gelijk aantal doelpunten
aangetekend hebben, tellen de doelpunten op verplaatsing aangetekend dubbel.
➢ indien de stand, ondanks deze regel, nog gelijk blijft (d.w.z. wanneer de twee
ploegen een gelijk aantal doelpunten aantekenen in hun thuiswedstrijd en een
gelijk aantal doelpunten in hun uitwedstrijd) wordt de tweede wedstrijd verlengd
met tweemaal vijftien minuten.
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➢ indien het aantal doelpunten na afloop van deze verlengingen gelijk is, tellen de op
verplaatsing aangetekende doelpunten dubbel en kwalificeren (kwalificeert) zij
(het) de bezoekende ploeg.
➢ indien in de verlengingen geen enkel doelpunt wordt aangetekend, volgt er een
strafschoppenserie om de gekwalificeerde ploeg aan te duiden.
de finale:
➢ Indien de finale op een gelijkspel eindigt, worden twee verlengingen van elk vijftien
minuten gespeeld. Blijft de stand nog gelijk na deze twee verlengingen, wordt de
winnaar aangeduid via een strafschoppenserie conform de voorschriften van de
Spelregels.
11. Beker van België U21 Profvoetbal.
De Beker van België U21 Profvoetbal wordt gespeeld met rechtstreekse
uitschakeling.
Wanneer een wedstrijd onbeslist eindigt, worden er geen verlengingen gespeeld.
De winnaar wordt aangeduid door middel van een strafschoppenserie.
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Regionaal Bureau
Antwerpen en Limburg
Coopmans Carl

Sluisweg 1/17 (Blue Towers) - 9000 Gent
Tel. (09) 225.19.73

Brieleke 18 - 2160 Wommelgem
Tel. (03) 355 27 30
referee.antwerpen@voetbalvlaanderen.be

referee.oostvlaanderen@voetbalvlaanderen.be

Vissenbroekstraat 15 – 3500 Hasselt
Tel. (011) 28 16 30

West-Vlaanderen:

referee.limburg@voetbalvlaanderen.be

Oost- Vlaanderen:
referee.westvlaanderen@voetbalvlaanderen.be

Regionaal Bureau Vlaams Brabant
Van Dyck Jonas
Rue de Bruxelles 486 - 1480 Tubize
Tel. (02) 367 67 11
referee.vlaamsbrabant@voetbalvlaanderen.be
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