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Laatste bewerking : 12 september 2019 : Addy Vanbesien
Door de Algemene Vergadering op 15/06/2019 van het:

ROESELAARS LIEFHEBBERSVERBOND, vereniging zonder winstoogmerk
(afgekort ): “RLV vzw”
Gerechtelijk arrondissement Kortrijk (INLICHT. TF. 056/269614)
MANDELLAAN, 367 - 8800 ROESELARE
Ondernemingsnummer:
Identificatienummer van:
Belgisch Staatsblad :
Rechtbank 1° aanleg Kortrijk:

0423.570.690
6911/82
1517

werd ondergaande tekst unaniem goedgekeurd door de werkende leden van de Algemene Vergadering op 15/06/2019 en
als statutair vastgelegd, naar de nieuwe vzw-wet van 02/05/2002.
Deze tekst van verbeteringen en aanpassingen werd voorgelegd door de hieronder genoemde bestuurders die handelden:
hetzij afzonderlijk, hetzij gezamenlijk, hetzij in college, dit naargelang de omstandigheden van handelen:
Cracco Danny
geboorteplaats : Roeselare

Jan Hijoenstraat 37 - 8800 Roeselare
nat.nr. : 470321.043

Benoemd : 21/06/2014

Messiaen Geert
geboorteplaats : Roeselare

Izegemseaardeweg 98 - 8800 Roeselare
nat.nr. : 470710.183.68

Benoemd : 21/06/2014

Roelens, Hendrik, Maurice, Jules Jozef
geboorteplaats : St. Eloois-Vijve

Mandellaan 367 - 8800 Roeselare
nat.nr. : 360216.045.51

Benoemd : 17/06/2000

Vanbesien Addy, René, André
geboorteplaats : Roeselare

Gitsestraat 169 - 8800 Roeselare
nat.nr. : 730719.027.15

Benoemd : 21/06/2014

Vanbesien Frans, Karlos
geboorteplaats : Roeselare

Happestraat 20 - 8800 Roeselare
nar.nr. : 460728.049.29

Benoemd : 21/06/2014

TITEL O: BENOEMD TOT COMMISSARIS DAGELIJKS BESTUUR TOEZICHT
Vanbesien Frans, Karlos
geboorteplaats : Roeselare

Happestraat 20 - 8800 Roeselare
nar.nr. : 460728.049.29

Benoemd : 18/06/2005

3

HUISHOUDELIJK REGLEMENT (HR)
HOOFDSTUK 01 : ORGANISATIE V/H ROESELAARS LIEFHEBBERSVERBOND
TITEL 1 : De vereniging (RLV vzw)
Artikel 1 :
Doel : Zie de statuten van het RLV vzw (art. 3)
Artikel 2 :
Samenstelling van het RLV vzw en allerlei gebruikte afkortingen in het HR:
a) de algemene vergadering (AV)
b) het werkend-lid van de algemene vergadering (LAV)
c) lid van de raad van bestuur of bestuurder (LRB) gedelegeerd bestuurder (GLRB 1en/of 2)
d) raad van bestuur (RB)
e) het dagelijks bestuur (DB) omvat inbreuken op HR, scheidsrechterszaken, verslaggeving enz...
f) de veldstrafcommissie (VSK)
g) de scheidsrechter (REF)
h) de scheidsrechterskring (SK)
i) de scheidsrechterskringcommissie (SKK)
j) de hoofdwedstrijdwaarnemer (HWW)+ wedstrijdwaarnemer (WW)
k) het clubbestuur (club en/of ploeg) met zijn :
- wedstrijdafgevaardigde (WA) wedstrijdafgevaardigden(WA’s)
- grensrechter (grensr)
- spelers (spe)
- kapitein (kap)
Andere gebruikte afkortingen:
- Belgisch staatsblad (BS)
- burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering (BA)
- burgerlijk wetboek (BWBK)
- decr. tot vaststelling v/h statuut v/d niet professionele sportbeoefenaar 24 juli 1996 (DECR. NON PROF)
- huishoudelijk reglement (HR)
- intern clubreglement (IKR)(HR163/c)
- sportverzekering (SP-VERZ)
- statuten (stat)
- wet van 02/05/2002 (vzw wet)
-de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 08/12/1992)(PW)
Artikel 3 :
Wettelijke plichten (burgerlijke gehoorzaamheid) en burgerlijke verantwoordelijkheden van het RLV vzw :
a) het RLV vzw heeft als organisator van de wedstrijden de taak deze te laten verlopen volgens de regels van het
spel principieel deze van de FIFA / KBVB.
b) de organisator moet de nodige reglementen onmiddellijk tijdelijk opstellen en coördineren in een huishoudelijk
reglement (verder afgekort HR) Dit HR wordt bij tijdelijke wijziging door de RB aan de AV voorgelegd en door
deze goed of afgekeurd. (Art. 26 van de Stat.)
c) alle actieve personen bij het RLV vzw (o.a. spelers, grensrechters, scheidsrechters, aangestelden) hebben de
persoonlijke morele plicht ééns per jaar en vòòr aanvang van het seizoen, een geneeskundig onderzoek te
ondergaan. Bij de eerste aansluiting bij het RLV vzw is dit een plicht, zie BS van 13/05/1971. Het bijhouden van de
onderzoeksattesten van spelers en grensrechters gebeurt door het LAV en deze van de scheidsrechters door de
RLV vzw-1°secretaris.(zie art. 27+302 HR)
d) de elementaire begrippen van E.H.B.O. moeten minstens ééns per jaar bijgebracht worden aan de
scheidsrechters. De RB is hier verantwoordelijk(bestuurder SK-voorzitter). (Art. 62 +325 SK-voorzitter organiseert
en voorziet de datum van het onderricht)
e) de opgestelde spelers mogen geen gevaar opleveren noch voor zichzelf noch voor de tegenspelers. De
verantwoordelijkheid hiervoor berust bij de WA en bij het LAV. (Art. 166 gevaar + 23/d risicospelers + 296 gevaar
onder invloed )
f) bevroren ijsvelden, te korte hoekvlaggen (min. 1,50 m) en vreemde voorwerpen zijn een gevaar. De REF neemt
als enige verantwoordelijke de passende maatregel
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TITEL 2 : De Algemene Vergadering
(is de soevereine macht van het RLV vzw)
Artikel 4 :
Samenstelling :
De AV is samengesteld uit werkende-leden die aanvaard werden uit hoofde van onder andere het dienstbetoon (art.6+28
stat.), de bestuurders en de bestuurders-reserven aangevuld met 1(één) persoon van iedere aangesloten ploeg(club), deze
persoon kan elke persoon zijn welke door zijn ploeg(club) werd aangesteld of gekozen. Het volle lidmaatschap van de AV
gaat in bij de ondertekening van het ledenregister van het RLV vzw. (AV. 93 - 94) (Zie HR art. 13 ledenregister)
(het niet ondertekenen geeft enkel plichten, geen rechten als werkend-lid +art.163/c intern clubreglement)
Artikel 5 :
Rechten, plichten en bevoegdheden van de AV :
a) deze omschreven in de vzw wet van 02/05/2002 die handelt over de vereniging zonder winstoogmerken.
b) deze omschreven in de statuten van het RLV vzw.
c) deze omschreven in het HR van het RLV vzw.
d) deze omschreven in de clubreglementen.
e) ze geeft gecontroleerde, uitgebreide volmachten aan de personen (commissarissen) vermeld in het HR en alleen
op dit gebied. Zij krijgt hierover verantwoording (werkverslag aan de AV.)
f) Gelet op HFST VI: inzagerecht van de LAV, art.10 alinea 2 geregeld bij KB van 26/06/2003 voorziet dat het
inzagerecht enkel op de zetel wordt toegestaan.(zie stat. 13)
TITEL 3 : Stemrecht
Artikel 6 :
Zie de statuten van het RLV vzw en de vzw wet van 02/05/2002.
Artikel 7 :
Bij om het even welke stemming is de eenvoudige meerderheid van de aanwezige meerderheid der leden vereist om iets
ten uitvoer te brengen. Bij staking van stemmen is de stem van de vergaderings-voorzitter doorslaggevend. Dit geldt
eveneens voor vergaderingen van VSK, RB, DB, SK, SKK, bij een AV en of een BAV,(art. 11 Stat.) steunen de
onthoudingen (blanco of die geen handrijzing doet) de meerderheid. (artikel 18 van de statuten, elk aanwezig LAV heeft
één stem, mag zich laten vertegenwoordigen art. 27/1 HR).
TITEL 4 : Buiten de bevoegdheid van het RLV vzw
Artikel 8 :
Alle conflicten tussen personen, al dan niet door een functie aan het RLV vzw verbonden, vòòr of na een wedstrijd(meer dan
15 minuten vòòr of na) liggen niet in de bevoegdheid van het RLV vzw en zijn altijd strafrechtelijk, tenzij het HR het anders
voorziet.(zie art.458+459+460+ 589/6 straf
TITEL 5 : Eigendommen van het RLV vzw
Artikel 9 :
De staat v/d eigendommen is steeds terug te vinden in de afschrijvingstabellen v/h RLV vzw (AV. 93 - 94)
Artikel 10 :
De herstellingskosten zijn ten laste van het RLV vzw. Het materiaal wordt na vijf jaar vervangen, tenzij de RB beslist tot
verder gebruik of voortijdig afschrijven.
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HOOFDSTUK 02 : HET WERKEND-LID V/D ALGEMENE VERGADERING (LAV)
(verder in de tekst afgekort als “LAV”)
Titel 1 : Aansluitingsvoorwaarden van een LAV
Artikel 11 :
Het LAV, gekozen of aangesteld door een club of een ploeg of een groep van aangesloten leden (art 157+163c) kan worden
aangesloten bij het RLV mits de voorwaarden te vervullen die de statuten van het RLV vzw en de vzw wet van 02/05/2002
voorschrijven (aanvraag schriftelijk indienen art. 6 stat.).
Een ontslagnemend LAV kan steeds terug komen tot het RLV vzw mits de aanvaarding door de RB + art.21/2+163/c)
Artikel 12 :
De kandidaat-LAV mag niet uitgesloten zijn door een ander verbond, tenzij de RB toch tot zijn aanvaarding beslist.
(zie art.21/2)
Artikel 13 :
De aanvaarde kandidaat-LAV ondertekent het ledenregister nà kennisneming van de statuten van het RLV vzw, de vzw wet
van 02/05/2002 en het HR van het RLV vzw. Dit alles gebeurt binnen de maand na aanvaarding, na het tekenen en
eigenhandig geschreven te hebben "gelezen en goedgekeurd" is de kandidaat-LAV een volwaardig “Werkend-LAV”
wettelijke bevoegdheden.
(Zie art. 4 samenstelling AV en werkend LAV+163/c intern clubreglement van een nieuwe club(ploeg)te bezorgen op de de
RLV vzw-zetel vòòr de terugronde -zie art. 446/m)
Artikel 14 :
Het LAV moet verzekerd zijn tegen burgerlijke aansprakelijkheid(art. 6 stat.)(hier in dit reglement afgekort "BA") en
sportongevallen, zoals voorzien in het Belgisch Staatsblad van 28/07/78 (Hfdst. 46) en zich ertoe verbinden dat zijn ploeg
en/of club leden(niet werkende leden) eveneens op die wijze verzekerd zijn. Het LAV mag dit doen in ploegverband of
individueel.( Het LAV moet dit bewijzen zie HFST 46 tit. 3) Dergelijke verzekering kan o.a. afgesloten worden bij FVTDS,
Speelpleinlaan 1,8310 Assebroek(050/351305). De verzekeringspremie wordt altijd door de verzekerde persoon betaald.
(art. 207 spelers- verzekering betalen uit eigen middelen).
Artikel 15 :
De kandidaat-LAV die tot het RLV vzw wil toetreden voldoet aan volgende voorwaarde; zijn clubadres of zijn clublokaal is
gevestigd in Roeselare of een randgemeente.
Een ploeg die aan bovenstaande voorwaarde niet voldoet, kan toetreden indien zijn voetbalterrein in een straal van 20
kilometer (AV. 86 - 87) ligt te rekenen vanaf de Grote Markt van Roeselare (afstand in vogelvlucht). Van deze voorwaarden
kan in zeer uitzonderlijke omstandigheden worden afgeweken door de RB (na beraad en inspraak met belanghebbende
ploegen). Artikel 15 is van toepassing voor alle reeds aangesloten leden en voor dezen die nog zullen toetreden. (art. 15 is
aangepast en gewijzigd door de anti-discriminatie wet van 30/06/2000)
Artikel 16 :
Elke ploeg (werkend-LAV) moet jaarlijks zijn lidmaatschap en deelneming hernieuwen en wordt automatisch toegelaten als
zijn opleg van de borgsom gestort wordt vòòr 1 juni RLV vzw uittreksels gelden voor de boete toepassing van art. 595 (boete
per dag te laat gestort), tenzij de RB er anders over beslist. De storting of overschrijving gebeurt op het nummer zoals
vermeld onder het artikel 591. Op het stortings-of overschrijvingsformulier moet de naam van de ploeg + stamnummer
vermeld worden. (AV. 93 - 94)(afgifte op het secretariaat van de borgsomopleg is ook steeds mogelijk met in acht name van
de datum "vòòr 1 juni")
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Titel 2 : De borgsom
(lidgeld en bankrekening zie hoofdstuk 44 -boeten/onkosten)
Artikel 17 :
De borgsom blijft steeds eigendom van de club, na aftrek van de door hem verschuldigde lidgelden en eventuele boetes. De
borgsom (werkkapitaal) voor één speelseizoen kan gewijzigd worden als de RB dit nodig acht. (zie art.594 borgsombedrag
en borgsomkoppeling aan de gezondheidsindex, al dan niet geïndexeerd bedrag wordt genomen)(AV/93-94 + AV/01-02)
Artikel 18 :
De resterende borgsom dient opgetrokken tot het bedrag vermeld onder art.17 indien :
a) de terugronde een aanvang neemt (in principe tegen 01januari)
b) de borgsomrest (=borgsom-lidgeld-boetes) minder dan 3/5 borgsom bedraagt.(AV 96 - 97) De betaling dient te
geschieden uiterlijk tegen de datum vermeld op het rekeninguittreksel dat aan het LAV wordt toegestuurd per
gewone en/of aangetekende aanmaning (zie art.16 hiervoor inzake boetes omwille van het te laat storten +art. 607
betalingsaanzoek ontvangen)(AV. 93 - 94)
Titel 3 : Ontslag LAV
(zie art. 12 v/d wet van 02/05/2002, het lidgeld)
Artikel 19 :
Het LAV neemt schriftelijk ontslag, te richten aan de zetel van het RLV vzw indien hij :
a) zelf ontslag wenst te nemen (een reden is niet vereist)
b) als bestuurder zich niet herkiesbaar stelt (een reden is niet vereist)
c) als kandidaat-bestuurder niet wordt verkozen in de zin van art. 45 + 314 bestuurders niet herverkozen door de SKleden.
d) in de gevallen b) en c) hierboven volgt de automatische uitsluiting 8 dagen na de AV waarop hij zich niet
herkiesbaar stelde en of waarop hij niet gekozen werd indien hij intussen geen ontslag nam zoals voorzien in a)
hierboven. De RB heeft krachtens art.6 van de statuten de macht LAV te aanvaarden. De SK-voorzitter
aanvaardt volgens art. 313 de SK-leden. Indien dit artikel aanvaardt wordt in de AV vervalt art. 49. Een uittredend
bestuurder kan dus LAV+SK-lid blijven indien de RB en de SK-voorzitter dit willen en op vraag v/d ex-bestuurder.
Artikel 20 :
Het LAV krijgt zijn ontslag indien hij een inbreuk pleegt op de vzw wet van 02/05/2002, op de RLV vzw-statuten of op het HR
van het RLV vzw. (BURGERLIJKE ONGEHOORZAAMHEID= vb. na een tweede aanmaning de borgsomopleg niet storten,
de aanmaning kan gebeuren via het orgaanblad "DE NIEUWSBRIEF" ofwel geen BA-verzekering en sportongevallen
verzekering afgesloten of niet hernieuwd, informatie moedwillig verzwijgen, onwillige medewerking ,art. HR 59
burgerrechtenverlies enz...de RB schorst, de AV sluit uit)
Artikel 21:
Als zijn ploeg(club)bestuur om zijn ontslag verzoekt (artikel 162/1+163/c).(AV.01-02)
Artikel 21/1:
(AV. 93 - 94) Geschrapt
Artikel 21/2:
Een LAV die uitgesloten wordt door de AV, kan nooit geen LAV meer worden, noch gevolmachtigde, noch genodigde.(zie
automatische uitsluiting art.19/d)
Artikel 22 :
Het LAV kan geschorst worden door de RB (art. 419) en uitgesloten worden door de AV als zijn club in éénzelfde seizoen
drie keer forfait geeft of krijgt. (art. 8 stat.)
Het LAV mag zijn verdediging voordragen voor de RB en/of AV. Bij uitsluiting van het LAV kan de club waartoe hij behoort
ook automatisch uitgesloten worden indien aldus beslist door de AV.
De aangesloten leden van de club (niet werkende leden) kunnen bij een andere club terecht, tenzij het DB of de RB er
anders over beslissen of het HR dit verhindert. Wordt enkel het LAV geschorst, dan kan het LAV bij de seizoenstart opnieuw
in functie treden. (AV. 88 - 89). In principe begint de ploeg in de laagste reeks, zie art. 165/1 lagere reeks + 592/1 verlies
borgsomrest, de RB heeft de eindbeslissing. (art. 33/b zelfde benaming na schorsing + 516 heroptreden)(Uitsluitingsvoorstel
zie art. 21)
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Titel 4 : Plichten van het LAV en zijn verantwoordelijkheden-volmacht
Artikel 23 :
a) de wettelijke verzekering afsluiten voor zijn aangesloten ploeg en/of clubleden
b) het betalen van de borgsom of de opleg.
c) bijhouden v/h doktersattest van zijn clubleden (art. 3/c) verplicht bij eerste aansluiting!! ZIE STAATSBLAD: DE
WET OP DE SPORTBEOEFENING VAN 13/05/1971 (AV05-06)
d) het opstellen van grensrechters, WA en (risico)spelers.(zie art. 310/3)
e) het bijhouden en jaarlijks voorlezen van RLV vzw-statuten, de vzw wet van 02/05/2002, (art.208 PW) het HR en
het intern Clubreglement(art.163/c). Hierbij (of bij aansluiting) laat hij zijn clubleden tekenen voor kennisneming
en akkoord op de spelers(leden)lijsten(de clubleden onder de 18 jaar MOETEN een geschreven toelating hebben
van hun wettelijke vertegenwoordiger om geldig toe te treden tot de club, het LAV is verantwoordelijk voor deze
taak vanaf één januari 1997(zie art. 5 decr. non-prof) De club voorzitter blijft, samen met zijn clubbestuur, steeds
burgerlijk aansprakelijk voor zijn aangesloten leden op bijeenkomsten, (niet professionele sportbeoefenaar - 24 juli
1996 - afgekort DECR.NON-PROF) (art.30 aanschaf De Weekbode) (AV.01-02)
Artikel 24 :
Iedere LAV of zijn gevolmachtigde moet op straf van boete (art.598/a) aanwezig zijn op de voorgeschreven datum, uur en
plaats van een AV of een buitengewone algemene vergadering (BAV) (AV. 88 - 89) Wie zich aan een stemming onttrekt
wordt als afwezig beschouwd(zie art. 8 v/d vzw wet van 02/05/2002).(art. 598/a)(zie ook art. 412 aanduiding als bijzitter op
een DB vergadering + art. 84 RB kan aldus beslissen in dringende onvoorziene omstandigheden
Artikel 25 :
Elk reglement voorstel of statuutwijzigingsvoorstel of procedurefout of opmerking of inlichting, moet (mede)ondertekend zijn
door het LAV, zelfs indien het voorstel of de opmerking niet van hem uitgaat.(AV. 89- 90). (Artikel 360/1 contact RLV vzw
met de club + 528 fouten melden in De Weekbode)
Artikel 26 :
Alle briefwisseling tussen het RLV vzw en de club wordt in principe via het LAV gevoerd. Hij is de tussenpersoon tussen zijn
club (ploeg) en het RLV vzw. In uitzonderlijke omstandigheden, wanneer het LAV in de onmogelijkheid verkeerd om zijn
taak te vervullen, een schorsing - of vervangingsvoorstel lopende is tegen het LAV kan de club op basis van zijn intern
reglement (zie art. 163/c) een voorlopige contactpersoon of ander bestuurslid aanduiden.(AV.01-02)
Artikel 27 :
Het is het LAV aangeraden dat zijn aangesloten clubleden jaarlijks een doktersonderzoek ondergaan. Het is echter duidelijk
dat de verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij het clublid zelf. Indien een clublid zich niet wenst te laten onderzoeken rust er
geen enkele verantwoordelijkheid op het LAV indien hij zo'n lid toch opstelt en laat meespelen.(het LAV laat eventueel het
clublid een verklaring terzake ondertekenen) (art. 3/c attest doktersonderzoek verplicht voor te leggen bij eerste aansluiting
bij het RLV vzw zie art.237+241)
Artikel 27/1:
Het LAV(LRB) kan slechts voor één vergadering, zelfs als hij er aanwezig is,(AV of BAV zie art. 18 stat.) een volmacht
geven, aan een persoon vermeld op de voor- of achterzijde van de spelers(leden)lijst(of met RLV vzw-pas). De getekende
volmacht met de spelers(leden)lijst (of RLV vzw-pas) geven de gevolmachtigde het recht tot stemmen en handelen zoals
een werkend-LAV.(AV/87-88)(wet van 02/05/2002 art 7, één stem, meerdere stemmen uitbrengen door éénzelfde persoon
zelfs met volmacht is dus niet meer wettelijk)
Artikel 28 :
Het LAV woont de klachtenvergadering bij waarbij zijn club rechtstreeks betrokken is of duidt een vervanger aan die
tegenwoordig was toen de feiten zich voordeden.(er is geen volmacht vandoen voor de vervanger zoals art. 27/1 voorziet)
(zie art. 500 aanwezigen op de klachtenvergadering)
Titel 5 : Rechten.
(zie vzw wet in bijzonder art.4+6)
Artikel 29 :
Het LAV moet in samenwerking (en wederkerig) met zijn clubgenoten en het clubbestuur de hechtheid in de club bewaren. In
opdracht van de club of vereniging kan het LAV voorstellen om spelers en/of clubbestuursleden te schorsen die de club
boycotten waardoor deze op de helling komt te staan. In ieder geval dient het schorsingsvoorstel of vervangingsvoorstel of
om het even welk voorstel gericht aan het RLV vzw gestaafd te worden door een schriftelijk uittreksel van de beslissing die
door de club of vereniging is genomen op basis van het intern reglement; deze beslissing dient minstens door de
meerderheid van de aangesloten leden ondertekend te zijn. De beslissing van één of meerdere punten kan daarenboven
slechts genomen worden nadat alle leden aangesloten bij de club of vereniging hiertoe degelijk voorafgaandelijk werden toe
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uitgenodigd. De oproeping en de getekende aanwezigheidslijst dient eveneens gevoegd bij het schorsingsbesluit of elk
ander voorstel uitgaande van het LAV of voorstellen uitgaande van de aangesloten leden van een club of vereniging. (zie
art. 163/c) (AV.01-02)
Artikel 30 :
Door aansluiting bij het RLV vzw neemt het LAV elke verantwoordelijkheid op zich. Het RLV vzw kan nooit verantwoordelijk
zijn indien het LAV tekort schiet in zijn plichten en taken als LAV. Het LAV is verplicht het orgaanblad van het RLV vzw (De
Weekbode) aan te schaffen. Het LAV ijvert voor zijn club en het RLV vzw tot bloei en welzijn ervan(art. 458 gerechtsklacht
die anders handelt). (art. 66 orgaanblad ) art. 13 stat. orgaanblad "De Weekbode" editie Roeselare.(AV.90-91)
Artikel 31 :
Het LAV let op de sportiviteit van zijn club in de sportontmoetingen door zijn inzet en zijn neutrale houding. Uitgezonderd
tussen 30/4 en 31/7 kan het LAV wijzigingen, schrappingen of aanvulling op het huidig reglement indienen. Dit gebeurt door
een schrijven te richten aan de zetel van het RLV vzw. De beslissing die door de RB wordt genomen wordt Het LAV
schriftelijk meegedeeld, via een schrijven of langs het orgaanblad.(AV. 87 - 88)(art. 6 van de vzw wet van 02/05/2002)(o.a.
schrapping tijdelijk reglement is mogelijk als een wettelijk voldoende aantal LAV(één twintigste) wordt gevonden om het
schrappingsvoorstel te tekenen)
Artikel 31/1:
Het LAV heeft alle rechten die voorzien zijn in de statuten van het RLV vzw, de vzw wet van 02/05/2002 en het HR. (Dit geldt
ook voor zijn aangesloten club of ploegleden en/of zijn afgevaardigden die voorkomen op zijn spelers(leden)lijst of een RLV
vzw-pas bezitten.)
Artikel 32 :
Het LAV kan een door hem of zijn clubafgevaardigde ingediende klacht intrekken binnen de acht dagen. Dit kan
mondeling en/of schriftelijk bevestigd worden.(art. 456/a + b intrekken klacht )
Artikel 33 :
a) Procedurefouten MOET het LAV schriftelijk melden aan het secretariaat binnen 48 uren na vaststelling. Indien de
aangeklaagde procedurefouten gebeurden tijdens een vergadering van een DB zijn er geen vergaderingskosten
verschuldigd
(zie Hfst 30-procedurefouten) (AV. 89-90)(artikel 429 toepassen schorsing+ 449 schorsing niet in termijn gemeld)
b) Indien het LAV tijdens een speelseizoen werd geschorst met zijn ploeg(art. 419+589/3), doch niet werd uitgesloten
door de AV, mag hij onder dezelfde benaming opnieuw aantreden bij een nieuwe seizoenstart
(zie als aanvulling art. 22 hiervoor)(AV-86/87)
c) Alleen het LAV is bevoegd zijn aangesloten clublid te laten schrappen hetzij op parool (RLV vzw 1°secretaris of
vervanger) hetzij door een ondertekende vrijbrief mee te geven met het aangesloten clublid tenzij het HR het
anders voorziet
(zie art. 432 schrappingsrecht RLV vzw-1°secretaris).
Het LAV biedt zijn spelerslijst aan. (art. 229 namen schrappen)(art. 18 statuten aangesloten lid).(zie ook art.446/m)
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HOOFDSTUK 03 : DE RAAD VAN BESTUUR (RB-hoger beroepscomité)
Titel 1 : Het kandidaat-lid van de raad van bestuur
(moet een LAV zijn)
Artikel 34 :
Zie art. 10 statutaire bepalingen over de bestuurder + 6 statutaire bepalingen over de LAV, hoe toetreden.
(zie HR art. 59 afzetting en 360 uitvoeringsbesluiten attesten enz.....)(AV/04-05)
Titel 2 :De mandaatperiode,
(loopt identiek met de gemeentelijke mandaten)
Artikel 35 :
Is bepaald op zes jaar, of de rest van een mandaatperiode zo het een bestuurder betreft, al of niet uit de wervingsreserve,
die een andere vervangt.
(Start mandaatperiode : het jaar van de Gemeenteverkiezingen) (art. 141 SK-gekozenen + 142 SK-gekozenen)
Titel 3 :Voorschriften om de bestuurders te verkiezen of te benoemen
Artikel 36 :
Elk LAV moet aan de verkiezing deelnemen op datum, uur en plaats door het RLV vzw aangegeven.
Hij kan zich laten vervangen zie ter zake art. 27/1.
Artikel 37 :
Vervalt AV. 1993-1994 van 25-06-1994.
Artikel 38 :
Vervalt AV. 1993-1994 van 25-06-1994.
Artikel 39 :
Vervalt AV. 1993-1994 van 25-06-1994.
Artikel 40 :
Vervalt AV. 1993-1994 van 25-06-1994.
Artikel 41 :
Vervalt AV. 1993-1994 van 25-06-1994.
Artikel 42 :
Vervalt AV. 1993-1994 van 25-06-1994.
Artikel 43 :
Vervalt AV. 1993-1994 van 25-06-1994.
Artikel 44 :
Vervalt AV. 1993-1994 van 25-06-1994.
Artikel 45 :
Indien er geen 5 kandidaten bestuurders werden gekozen tijdens de eerste stemronde,(art. 10 statuten minimum aantal 5
, maximum 13) worden er onmiddellijk nieuwe stemronden gehouden tot er 5 kandidaten zijn gekozen. Wie minder dan de
eenvoudige meerderheid der stemmen behaalde, is niet verkozen, tenzij men in de volgende stemronden, waarvan sprake
hierboven, wel de eenvoudige meerderheid zouden bekomen. De niet benoemden (diegenen vanaf de veertiende
verkozene en verder) gaan naar de wervingsreserve voor een periode van 6 jaar of de rest van een mandaatperiode. Indien
nodig worden zij opgeroepen door de RB.
Indien er uiteindelijk geen 5 kandidaten worden weerhouden moet men de procedure van ontbinding en vereffening inzetten
en dit gebeurd door de ontslagnemende raad van bestuur, zij handelen zoals de VZW-wet en de RLV-statuten voorzien.(zie
art.54 HR vereffenaars)
Artikel 46 :
Indien er onvoldoende kandidaten zijn en de RB dit wenst (gelijk hoe, het minimum aantal bestuurders mag nooit
minder dan 5 bedragen), kan zij tussentijds kandidaten aanstellen en deze laten verkiezen en benoemen, voor de rest van
de mandaatperiode, met ingang van de volgende AV. (AV. 93 - 94) De RB kan de aangestelden stemrecht geven doch
de AV moet deze besluiten goedkeuren om uitvoeringskracht te hebben.
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Artikel 47 :
De verdeling van de functies gebeurt niet in het openbaar. Deze gebeurt na beraadslaging onder de verkozen bestuurders
en wordt meegedeeld aan de LAV, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, hetzij via het orgaanblad. Zij zetelen als bestuurder en
zijn benoemd zodra en vanaf de datum van aanschrijving, ter bekendmaking, aan het Belgisch Staatsblad en/of vanaf het
ogenblik dat het rechtbankdossier het benoemingsstatuut bevat. De eventuele stemming wordt intern geregeld(art.11 v/d
stat.)
TITEL 4 : Structuur van de raad van bestuur
Artikel 48 :
(de functies zijn cumuleerbaar: zie art.336)
a) de voorzitter wordt verder in de tekst van de statuten(GEDELEGEERD BESTUURDER 1) genoemd.
b) de ondervoorzitter
c) de eerste secretaris-penningmeester wordt verder in de tekst van de statuten (GEDELEGEERD BESTUURDER 2)
genoemd
d) de tweede secretaris (DB3) - scheidsrechterszaken (DB 5) wordt verder in de tekst van de statuten genoemd
e) de financieel-boekhoudkundig raadgever (DB1) wordt verder in de tekst van de statuten genoemd
f) de leden van de raad van bestuur (4 en 6 en 7 en 8) (art. 314 SK-kandidaten) Tijdens de mandaatperiode kan de
functie van een bestuurder in de raad van bestuur gewijzigd worden, indien de omstandigheden dit vereisen.
Iedere wijziging wordt aan de AV meegedeeld. De functies kunnen gesplitst worden over meerdere bestuurders.
(art. 336 macht van de RLV vzw-voorzitter + art.28 stat. aangestelden)
g) wervingsreserve : zijn de verkozen doch niet benoemde kandidaten. Ze zijn LAV en van de SK en worden
opgeroepen als de RB het nodig acht. De opgeroepene wordt benoemd zodra en vanaf de bekendmaking a/h
Belgisch Staatsblad en vanaf het ogenblik dat het rechtbankdossier het benoemingsstatuut bevat. De
opgeroepene moet geen nieuwe aangetekende brief sturen, noch het attest van goed gedrag en zeden, gezien hij
dit reeds deed voor de verkiezing door zijn kandidaatstelling als bestuurder.
(zie art. 45 manier van verkiezen v/e bestuurder)
Artikel 49 :
Vervalt krachtens de algemene vergadering 25-06-1994.
Artikel 50 :
Twee of meer LAV, (kandidaat)bestuurders, behorende tot dezelfde club uitgezonderd de SK, kunnen niet tegelijk benoemd
bestuurder worden(zijn). Deze met de meeste voorkeurstemmen wordt(blijft) effectief bestuurder benoemd. De andere(n)
gaat(n) naar de wervingsreserve ter vervanging van de effectief gekozene en benoemde bestuurder van zijn club, dit in
volgorde van voorkeurstemmen. De SK wordt niet als club beschouwd. (AV. 87 - 88)(probleem bij hoger beroep en
procedure fouten in samenstelling) (probleem is uiteraard opgelost als één der kandidaten ontslag neemt bij zijn club en
als onafhankelijk bestuurder functioneert (art.336 + 51)
Artikel 51 :
De namen van de kandidaat-bestuurders vermeldt in artikel 50 zullen op de stembrief afgedrukt worden met de vermelding
tot welke club zij behoren, de kandidaten van de SK, die voorgedragen worden zullen eveneens geciteerd worden, de
andere kandidaten die niet tot een club behoren zullen geciteerd worden als onafhankelijk.
Titel 5 : Aantal bestuurders en nawerking na een mandaatperiode
Artikel 52 :
Zie art. 10 v/d stat. minimum 5 en maximum 13 bestuurders
Artikel 53 :
Indien de bestuurders in functie (RLV vzw-voorzitter, RLV vzw-1° + RLV vzw-2° secr. + SK-voorzitter + SK-secr.) na een
mandaatperiode niet herkozen worden, zullen zij drie (03) maanden nawerking verlenen. Dit is ook van toepassing bij een
ontslag vòòr of na het einde van een mandaatperiode. (Burgerlijk Wetboek art. 2007)
Titel 5/1 :Vereffenaars
(artikel 20 van de vzw wet van 02/05/2002 of statuut artikel 24)
Artikel 54 :
(de gedelegeerde bestuurders 1 en 2 statutair)
De RLV vzw-voorzitter, een aangeduid bestuurder en de (een)financieel-boekhoudkundig raadgever zijn de vereffenaars bij
de ontbinding van de vereniging.(vb. een reden tot ontbinding de AV komt niet tot de keuze van minimum 5 bestuurders
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Titel 6 : Ontslag van de bestuurder uit de raad van bestuur
Artikel 55 :
Op eigen schriftelijk verzoek, al dan niet aangetekend, gericht aan de RLV vzw-zetel.
Artikel 56 :
Voor inbreuken tegen de statuten, tegen de vzw wet van 02/05/2002 of tegen het HR van het RLV vzw
(zie ook art.59).
Artikel 57 :
Als hij drie (3) keer in éénzelfde speelseizoen afwezig is op de vergaderingen hetzij van de AV en/of BAV en/of RB en/of DB
kan de RB beslissen tot schorsing en de melding ervan.(art. 30 melding mag via De Weekbode). Deze melding gebeurt niet
aangetekend. De uitsluiting ligt bij de AV.(art.8 stat. schorsing v/e bestuurder)
Artikel 58 :
Een bestuurder/LAV is automatisch ontslagnemend bij overlijden. Zijn naastbestaanden hebben geen enkel recht op
teruggave van lidgelden noch op RLV vzw-goederen in zijn bezit als gebruik.
Artikel 59 :
Indien een bestuurder tijdelijk of definitief zijn burgerrechten verliest of verloor en dit komt aan het daglicht, stemt de AV zijn
ontslag en zijn uitsluiting. De RB kan een tijdelijke (overgang) schorsing of inactiefstelling opleggen (v.b. als een gerechtelijk
onderzoek wordt gestart naar ernstige feiten en de vermoedens niet stroken met zijn RLV vzw-functie van bestuurder).(art.8
stat. schorsing v/e bestuurder)(zie art.360 HR)(AV/04-05)
Artikel 60 :
Een uitgesloten clubvoorzitter(tevens LAV) van een RLV vzw-club en/of een uitgesloten lid van de SK (tevens LAV)
behouden hun hoedanigheid van bestuurder, tenzij de RB tot schorsing beslist en de AV de bestuurder uitsluit. De
bestuurder wordt dan ook uitgesloten als LAV, tenzij de AV er anders over beslist.
(art. 4 mandataris)(art. 158 uitgesloten clubvoorzitter)
Titel 7 : Plichten
Artikel 61 :
De RB moet tijdig inspelen op nieuwe fouten en de nodige reglementen opstellen, tijdelijk uitvaardigen, eventueel schrappen
en voorleggen aan de AV ter goedkeuring.
(dit is een statutaire bepaling art.26 stat.)
Artikel 62 :
De RB laat ééns per jaar een E.H.B.O.-voorlichtingsavond organiseren voor de scheidsrechters. (Zie art. 3/d EHBO les)
(art.16 stat.+ HR art. 325 SK-voorzitter organiseert de EHBO)
Artikel 63 :
De RB behartigt de belangen van het RLV vzw. De RB heeft tot plicht dit behoorlijk te doen en tracht nooit persoonlijk voordeel
na te streven noch daden te stellen die een club of clubspelers bevoordelen of benadelen. De handelwijze van de RB mag de
structuur noch de werking van het RLV vzw enig nadeel berokkenen (belangenvermenging is o.a. een schorsingsreden zie
art.56.) (art.70 bestuurder verlaat de vergadering +405 dienstbetoon + art. 1 van vzw wet 02/05/2002 stoffelijk voordeel +458
klacht bij gerecht + 473 procedurefouten aanklagen + 470 geschonden rechten)
Artikel 64 :
De RB houdt toezicht op de naleving van de RLV vzw-statuten, de vzw wet van 02/05/2002 , het HR en het intern reglement
van de RLV vzw-clubs(art.163/c). De RB heeft als plicht dit artikel zelf strikt toe te passen en na te leven(RLV vzwVOORZITTER(GLRB 1) IS DE SUPER- VISOR ART. 336) Bij ontslag moet de bestuurder zijn compleet bestuurdersbundel
inleveren. Dit bundel moet steeds nauwgezet bijgehouden worden.(zie art. 13 van de statuten, inzagerecht LAV)(art. 457 RB
nooit klacht intrekken)
Artikel 65 :
De bestuurders zijn altijd aanwezig, in het bezit van hun bestuurdersbundel, op de vergaderingen waarop de bestuurders
worden uitgenodigd, de agenda wordt minstens 8 dagen vòòr de vergadering ter hand gesteld, alhoewel hoogdringende
zaken toch kunnen besproken worden. (art.11 v/d stat. eenvoudige meerderheid bij stemmingen, afwezige bestuurders en
geldige stemmingen)
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Artikel 65/1:
De bestuurders verbinden zich ertoe geen lid te zijn van een VSK. De bestuurders kunnen wel adviserend optreden. Deze
bepaling geldt niet voor de bestuurder-ref (gekozene SK).
De bestuurder oefent evenmin de functie van grensrechter uit. (art. 71 twee bestuurders in éénzelfde club mag niet)
Titel 8 : Het orgaanblad “DE WEEKBODE”(editie Roeselare)
Artikel 66 :
De Nieuwsbrief is het officieel orgaanblad van het RLV vzw.
Alle aankondigingen (zie art.339 verantwoordelijkheid RLV vzw-voorzitter) uitgaande van de RB worden via het orgaanblad
gedaan, tenzij dit anders wordt gedaan op een manier die beter past (andere RLV vzw media -middelen). Bijgevolg moet
elke bestuurder en elk LAV zich het orgaanblad aanschaffen. Het is tevens wenselijk dat ieder aangesloten clublid het
orgaanblad afneemt. (art. 30 orgaanblad + art. 13 v/d stat. orgaanblad)
Titel 9 : Vergaderingen van de raad van bestuur
Artikel 67 :
Alle vergaderingen worden door alle bestuurders bijgewoond en vinden plaats met gesloten deuren, met uitzondering voor
de genodigden en/of de adviespersonen. (Zie art. 344 de vergaderings-voorzitter heeft desondanks wijzigingsmacht)
(art. 350 bepaling: plaats -datum-uur vergaderingen=taak RLV vzw-1°secretaris)(art.57 ontslag 3x afwezig)
Titel 10 :Stemrecht, geldigheid van samenkomst en v/h gestemde, geen stemrecht.
Artikel 68 :
De samenkomst is geldig zie art.11 van de statuten (eenvoudige meerderheid van de RB). Alle aanwezige bestuurders, al
dan niet aan een club verbonden, hebben één stemrecht en stemplicht, tenzij het HR het anders bepaalt. Genodigden
en/of adviespersonen hebben geen stemrecht. De eenvoudige meerderheid is vereist om een voorstel geldig te stemmen
(art. 11 stat. o.a. onthoudingen steunen de meerderheid). Bij staking van stemmen is de stem van de
vergaderingsvoorzitter doorslaggevend. Er kan alleen geldig gestemd worden zoals de statuten vermelden in art. 11.
Elke uitspraak is bindend en onherroepelijk (tenzij er belangen geschaad werden van de vereniging-opschortingsmacht
van de RB)(art. 6 vzw-wet van 02/05/2002 laat de AV toe het bindende en onherroepelijke te verbreken door een
stemming in de AV die de soevereine macht is in het RLV vzw, art.7 gelijkheid van stemrecht)
Artikel 69 :
In het beroepscomité (DB) of het hoger beroepscomité (RB) kunnen de bestuurders niet stemmen doch wel als verhoorden
optreden indien zij :
a) deel uitmaakten van een VSK, in der minne regeling was onmogelijk en het verdict werd gestemd en naar beroep
verwezen om een of andere reden voorzien in het HR,
b) deel uitmaakten van het DB en tegen het verdict dat werd gestemd hoger beroep werd aangetekend,
c) deel uitmaakten van de VSK en het verdict dat werd gestemd en in beroep naar hoger beroep werd verwezen,
d) indien zij de klacht formuleerden en deze wordt behandeld door o.a. het DB of RB en tenslotte bij gebrek aan
bestuurders kan de RLV vzw-voorzitter het geval naar de AV verwijzen.
e) een bestuurder die volmacht geeft aan een clublid waaraan Hij als LAV verbonden is, heeft geen stemrecht meer
tijdens eender welke vergadering waar zijn gevolmachtigde stemt in zijn plaats. (art.7 van de wet van 02/05/2002
gelijkheid van stemrecht)
Artikel 70 :
Indien een bestuurder verbonden is aan een club en deze club (of een clublid) voor het DB of de RB dient te verschijnen,
verlaat de betrokken bestuurder de vergadering, de bestuurder heeft evenmin stemrecht, zoals de uitgenodigden en/of de
adviespersonen. (partij en rechter kan niet terzelfdertijd, uitgezonderd (art.11 stat.) Herneming van de agenda met o.a. een
klacht en/of procedurefout in hoger beroep o.a. eenvoudige meerderheid niet bereikt of onhaalbaar)(AV93-94)
Artikel 71 :
Een bestuurder mag of zal zich niet verbinden aan een club waar reeds een ander bestuurder aan verbonden is.(zie
desgevallend art.50 twee bestuurders in dezelfde club, gebeurt het wel dan is er sprake van burgerlijke ongehoorzaamheid
en volgt er schorsing uitgaande van de RB)
Titel 11 : Lidmaatschapsbijdrage van de RB
Artikel 72 :
De bestuurders zijn niet ontslagen van hun lidmaatschapsbijdrage aan de SK en deze in hun eventuele club. (weigeren de
bijdrage te betalen is een schorsingsreden en uitsluitingsreden krachtens art. 12 v/d vzw wet van 02/05/2002)
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Titel 12 : Besturen onder de bevoegdheid van de RB
Artikel 73 :
Het dagelijks bestuur (DB4-inbreuken HR, verslaggevingen AV-BAV en voorbereidingen)
Artikel 74 :
De scheidsrechterskring (DB5-SK)
Artikel 75 :
De scheidsrechterskringcommissie (DB5-SKK)
Artikel 76 :
De clubbesturen met intern clubreglement(art.163/c)
Titel 13 : De aangestelden onder de bevoegdheid van de RB
(art.28 statuten)
Artikel 77 :
a) De aangestelden zijn alle personen die een vernoemde functie uitvoeren volgens het HR en waarvan die functie
zodanig verbonden is voor de goede sportieve werking en bloei van het RLV vzw. De aangestelden worden
aanvaard en ontslagen zoals het passend in het HR is vermeld, zie anders artikel 84 van het HR.(clubbestuur, WA,
KAP, REF, HWW, WW, grensrechter, terreinafgevaardigde en andere)
b) De aangestelden, commissarissen (al dan niet statutair) zijn eveneens alle personen die een welomlijnde opdracht
uitvoeren in het kader van de RLV vzw-structuur en gegeven door : De RLV vzw-voorzitter of het DB of de RB of
de AV of volgens het HR. De aangestelden worden aanvaard en ontslagen zoals het passend in het HR of de
statuten is vermeld, zie anders artikel 84 van het HR.(DB,RB;SK,SKK,SK-bestuur, bestuurders en andere)
c) De RB staat borg tegenover de besturen (zoals in HFST 3 : titel 12 afgedrukt) en de aangestelden (zoals HFST 3:
titel 13) al dan niet statutair, die in de naam van de RB opdrachten of taken vervullen die binnen de opdracht of
binnen de taak ligt van datgene wat de RB hen heeft opgedragen. Na elke opdracht of taak is er op enerlei manier
meldingsplicht aan de RB, dit via de RLV vzw-zetel. De aangestelde die buiten zijn opdracht of taak eigenhandig
optreedt of nalatig is om op te treden, handelt niet meer in naam van de RB en blijft hoofdelijk verantwoordelijk
voor de fouten die de aangestelde eventueel zou maken. De aangestelde maakt misbruik van vertrouwen,
bijgevolg is de wet overtreden en kunnen de artikels 1382+1383+1384 en andere artikels van het Burgerlijk
wetboek ingeroepen worden die schadeloosstelling door nalatigheid voorziet (zie ook Burgerlijk W.B art. 1994)
(art. 85 strafwijzigingsmacht v/d RB) .
Titel 14 : Functiekosten en andere kosten van aangestelden
Artikel 78 :
Eéns per maand worden de bedongen (zie begroting) en vaste functiekosten uitbetaald door de penningmeester. Hij doet
dat eveneens met de andere functiekosten, na de goedkeuring door de RB.
Artikel 79 :
Onder functiekosten worden verstaan : vergaderingskosten, representatiekosten, privé-middelen die worden aangewend,
vervoerkosten en alle kosten die een benaming krijgen en goedgekeurd worden door de RB en kosten die nodig zijn voor de
werking van het RLV vzw.
De aangestelden kunnen al dan niet bezoldigd of vergoed worden (zie Burgerlijk W.B art. 1986)
Artikel 80 :
De functiekosten (vergoeding) van een REF worden ook aan de AV voorgelegd en door deze beslist, uitgenomen de
functiekosten die geen verhoging van de scheidsrechters vergoeding inhouden. (zoals o.a. verre verplaatsingen)(art. 597/o
bedrag + art. 275 vergoedingen en-recht)
Titel 15 : Vaste functiekosten en automatische goedkeuring
Artikel 81 :
Aan het verbondslokaal, de SK-voorzitter en zijn SK-secretaris worden per speelseizoen 100 telefoongesprekken uitbetaald
aan de prijs van het ogenblik.
Artikel 82 :
De betaling van de telefoonrekeningen van de RLV vzw-voorzitter, de RLV vzw-1° en de RLV vzw-2° secretaris, de
kringvoorzitter en/of aanduider waarnemers (HWW).(art. 442 vaste betalingen)
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Artikel 83 :
Privaat schadeposten worden aan de RB medegedeeld, het betreft hier steeds schade die moet hersteld worden aan
eigendommen van aangestelden die werken met eigen middelen voor het RLV vzw en aangewend om de administratie van
het RLV vzw te doen, alsook het verbruikte materiaal, de RB kan tot schadeloosstelling besluiten, de AV wordt hierover
ingelicht via begroting en rekeningen.
Titel 16 : Bevoegdheid en machten van de RB
Artikel 84 :
De RB kan alle voorziene en onvoorziene zaken bespreken , stemmen, behandelen, bestraffen effectief en/of voorwaardelijk,
beboeten(art.602 de grootte v/d boete) effectief en/of voorwaardelijk en eventueel tijdelijk in het huishoudelijk reglement
vastleggen (art.26 stat.). De RB heeft alle volmachten om te handelen in naam van de AV en bezit de residuaire macht.(een
tijdelijk reglement dat aangevochten wordt door 1/20 v/d LAV moet ingetrokken worden , verwerpklacht in principe binnen de
één maand na publicatie)
Artikel 85 :
De RB kan een straf herzien en wijzigen die werd uitgesproken door :
a) het DB
b) de VSK
c) de SKK (SK is een feitelijke vereniging met een commissie ter functie)
d) een clubbestuur t.o.v. een aangesloten lid (art.163/c intern clubreglement)
e) elke regeling in der minne (art.446) (RLV vzw-1°secretaris of zijn vervanger) De RB is gemachtigd een
automatische straf in hoger beroep te vernietigen of te wijzigen (art. 589 bestraffingsmacht+art.77 borg voor hun
aangestelden)
Artikel 86 :
De RB kan iemand op inactiviteit stellen, kan effectieve schorsingen en/of voorwaardelijke schorsingen opleggen voor alle
inbreuken en deze bestraffen en beboeten of laten bestraffen en beboeten die gepleegd worden op :
a) de RLV vzw-statuten
b) het RLV vzw-HR
c) de vzw wet van 02/05/2002
d) de clubreglementen (zie art.163/c) (AV.01-02)
Artikel 87 :
de RB kan voor hoogdringende taken volmachten geven aan individuelen (al dan niet statutair) of bestuurscommissies
teneinde de werking van het RLV vzw te versoepelen. Deze volmachten zijn (al dan niet) omschreven in het HR. Elke daad
van een gevolmachtigde moet ter kennis gebracht worden van de RB die deze daad goed-of afkeurt (art. 77 borgstelling +
Hfst. 23-volmachten+336 de RLV vzw-voorzitter kan een onderzoekcommissie inzetten) De AV wordt via het
werkingsverslag ingelicht en benoemd desnoods met terugwerkende kracht de Commissarissen.
Artikel 88 :
De RB kan een bestuurder en/of Commissaris alleen maar op inactiviteit plaatsen, of schorsen (totaal of gedeeltelijk). De AV
besluit tot zijn eventuele uitsluiting. Dit is het geval indien de bestuurder en/of Commissaris zijn plichten of opgelegde taak
als bestuurder en/of Commissaris niet nakomt en dit strijdig is met het HR of de vzw wet van 02/05/2002 of met de statuten
of schade berokkent aan het RLV vzw door zijn burgerlijke ongehoorzaamheid. (art. 63 schade aan de vereniging met
opzet + BWB art. 1991) De AV wordt via het werkingsverslag ingelicht en ontslaat desnoods met terugwerkende kracht de
bestuurder en/of Commissaris.
Artikel 89 :
De RB bezit de bevoegdheid van een LAV en van een SK-lid.
Artikel 90 :
De RB kent de erefuncties toe of onttrekt deze aan instellingen of personen, al dan niet op voorstel van de AV. (Art. 333 lijst
erefuncties)
Artikel 91 :
Elke strafvergaderingsvoorzitter kan 'kommastraffen' naar boven of naar beneden afronden.
Artikel 92 :
De RB ontslaat of stelt de waarnemers (WW) aan op eigen of op iemands anders voorstel.
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Artikel 93 :
Elke bestuurder kan statuuts- of reglementswijzigingen doen, beroep of hoger beroep aantekenen of advizeren. (art. 64
bestuurdersbundel bijhouden en advies + art. 457 nooit intrekken klacht)
Artikel 94 :
Alleen de RB kan straffen wijzigen. (Art. 589 naar eigen rata bestraffing)
Artikel 95 :
geschrapt, inhoud idem zoals art. 96 hierna
Artikel 96 :
Elke RLV vzw functie verbonden persoon kan geschorst worden in zijn functie door de RB. Dit kan ook voor eventuele
andere RLV vzw functies. (art. 468+492) Onder functies MOET verstaan worden alle mogelijke functies die genoemd worden
in eender welk artikel van dit huishoudelijk reglement.
Artikel 97 :
Een LAV evenals zijn club kunnen op inactiviteit of geschorst worden door de RB.
Artikel 98 :
Elke club is verantwoordelijk voor zijn vermoede supporters. Bij ongeregeldheden zal de club dan ook de eventuele
schorsing toepassen en/of de boete betalen die door de RB werd uitgesproken. (art. 491 geschorst voor éénzelfde inbreuk +
458 klacht bij gerecht) (AV. 87 - 88) (art. 174 afgev. is verantwoordelijk+ 163 club verantwoordelijkheden, afwezig op het
STADHUIS + art.13 tekenen als kennisname v/h HR)
Artikel 99 :
Een schorsing uitgesproken door een club tegenover een clublid, kan bekrachtigd of gewijzigd worden door de
RB.(art.161+163/c clubs bestraffen volgens hun clubreglement)
Artikel 100 :
De RB kan alle leden van een club die aan club-boycot doen, schorsen en beboeten(458+art.599/e + 530/11 in solidariteit
betalen van lidgeld en boeten van zijn club die stopte)
Artikel 100/1 :
Ten gevolge van ernstige incidenten kan de RB een club voor een bepaald terrein schorsen, zodat deze club geen
wedstrijden meer mag spelen op dit terrein en dit voor een (on)bepaalde periode.
Artikel 100/2 :
De RB kan wijzigingen aan de statuten voorstellen.
(Zie de vzw wet van 02/05/2002, art. 4/1+art. 9 wijzigingen stat. melden staatsblad en aan de rechtbank).
Artikel 100/3 :
De RB kan een kandidaat-bestuurder oproepen uit de wervingsreserve (art. 45).
Artikel 100/4 :
Oud artikel geschrapt (AV. 88 - 89.)
Artikel 100/5 :
Indien mocht blijken dat de begroting ontoereikend werd geraamd of een begrotingskost niet werd vermeld, kan de RB
krachtens artikel 84, een initiatief opzetten, teneinde deze kost te delgen. De eventuele overschotten komen niet ten goede
van de RLV vzw-kas of in het RLV vzw-reservefonds terecht. De overschotten en gelden worden aangewend ter
versoepeling van de RB en zijn schootbesturen vernoemd in artikels 73, 74, 75 of aangewend zoals de RB zal beslissen.
(art. 444 reservefonds kan eveneens aangesproken worden)
Artikel 100/6:
De RB beslist inzake kosten en andere zoals het schriftelijk indienen van een wraking tegenover een scheidsrechter. Een
wraking kan alleen gebeuren vòòr de seizoenaanvang of na een ernstig incident en waarvoor binnen de maand een
wrakingsschrift werd ingediend. De wrakingsperiode kan hoogstens 1 effectief jaar aanhouden(is hernieuwbaar). Het
wrakingsschrift moet uitgaan van een LAV en wordt bij gestaafd motief, in principe ingewilligd.(art. 194 ploegen onbekend bij
aanduiding + art.530/10 wraking v/e ref )(AV. 84 - 85)
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HOOFDSTUK 04 : HET DAGELIJKS BESTUUR (DB-beroepscomité)
(inbreuken HR, verslaggeving en voorbereiding AV+BAV, RB enz... SK+SKK)
Titel 1 : Samenstelling
Artikel 101 :
Zie artikel 15 van de RLV vzw-statuten.(de RLV vzw-1°secretaris kan een beurtrol aanleggen met de lijst van bijzitters
genomen o.a. uit de LAV (art. 412). De DB-voorzitter moet een bestuurder zijn, in noodgeval kan de DB-voorzitter ter plaatse
bijzitters(zogenaamde aangestelden) aanduiden, in het laatste geval MOET een LAV of zijn vervanger medewerken als
aangestelde, elke inbreuk betekent burgerlijke ongehoorzaamheid ( zie boycotboete art. 599/e.)
Artikel 102 :
Onder de aantallen in artikel 101 vermeld, bevindt er zich steeds één lid van de SK, in principe een verkozene van de SK, in
elk geval een benoemd bestuurder.(art.15 stat.)
Titel 2 : Stemrecht, DB-vergaderingen
Artikel 103 :
Alle opgeroepen personen, behalve de DB-vergaderingsvoorzitter en de DB-secretaris , hebben stemrecht (evenmin deze
die de klacht formuleerde). De uitspraak is slechts geldig indien er drie leden aan de stemming deelnamen. Zijn er minder
dan drie stemgerechtigden aanwezig, dan hebben de DB-vergaderingsvoorzitter en/of de DB-secretaris stemplicht.
Artikel 104 :
De DB-vergaderingen zijn openbaar zo de DB-voorzitter het zo wil. de DB-voorzitter kan ten allen tijde de vergadering met
gesloten deuren voortzetten of beginnen, en alleen diegenen toelaten die de DB-voorzitter er nodig acht. de DB-voorzitter
bepaalt wie en hoe er gestemd wordt, geheim of bij handrijzing.(zie ook art.500 toegelaten aanwezigen op de DBvergadering)
Titel 3 : Bevoegdheden en machten van het DB (hier DB-inbreuken HR)
(art. 419 strafopschortingsmacht + 420 schorsing telef.)
Artikel 105 :
Het DB behandelt de klachten en inbreuken op het HR, bestraft en beboet deze inbreuken zoals voorzien in HFST 43+44
van het huishoudelijk reglement(HR)(art. 602 de grootte v/d boete). Elk niet omschreven voorval wordt wegens
"onbevoegdheid" naar de RB verwezen (zie art. 84 niet omschreven inbreuken). Alle verdicten zijn bindend tenzij de RB in
hoger beroep het verdict wijzigt door een stemming. (art.87 kennisgeving a/d RB door alle besturen + art. 85 besturen )
Artikel 106 :
Het DB kan een uitspraak van de VSK of in der minne regeling, nietig verklaren of een gewijzigde straf uitspreken (vb.
voorwaardelijk) indien de VSK oneerlijke werking pleegde of er te veel of te weinig werd gestraft volgens het HR, of indien
het LAV de in der minne regeling weigerde. (zie art.446 in der minne regeling+427/a t.e.m. art. 427/g automatische
straffenherziening)
Artikel 107 :
Het DB kan een snelle beslissing nemen waarbij geen uitstel gedoogd wordt inzake :
(in bijzonder zoals na telefonisch beraad van de RLV vzw-1°secretaris art.419)
a) een kalenderopmaak of -wijziging, waarbij al dan niet een loting aan te pas komt.
b) het DB bekrachtigt in feite de gevolmachtigde(n) wat betreft het opmaken van o.a. de kalender en elke snelle
handeling (o.a.in der minne regeling, aansluiting speler of ploeg enz.. toegepast door de RLV vzw-1°secretaris
of zijn vervanger) die het HR vereist en waarbij er geen verkrachting van het reglement wordt begaan en waarbij
uitstel niet kan zonder schade en dit in het belang van het RLV vzw of een aangesloten speler of club of om
andere redenen.(artikel 380 kalender-opmaak+ art. 345 kalenderopmaak)
Artikel 108 :
De DB-voorzitter kan de komma-straffen uitgesproken na een stemming, afronden naar boven of naar onder. (art. 91)
Artikel 109 :
Het DB kan een speler (of persoon) op inactiviteit stellen, schorsen en beslissen in welke functie de speler (of persoon)
wordt geschorst(art. 96+492 schorsing in de functie bij uitsluiting +art. 491 geschorst inbreuk +art. 85 de uitgesproken straf
kan herzien worden door de RB)
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Artikel 110 :
Het DB kan elke functie verbonden persoon van een wedstrijd schorsen (effectief en/of voorwaardelijk) beboeten in zijn
functie of in andere.(art.96+468)(AV.93- 94)
Artikel 111 :
Het DB kan een forfait uitspreken en beboeten zoals het HR voorziet, dit in het geval het in der minne regelen van de forfait
werd geweigerd.(art. 85/a+e herziening v/e in der minne regeling+ art. 446 in der minne regeling)
Artikel 112 :
Het DB kan elke in der minne regeling die werd geweigerd beoordelen, bestraffen en beboeten zoals het HR voorziet.
Artikel 113 :
Elke schriftelijke aanval geformuleerd op het wedstrijdblad en gericht tegen functie verbonden personen kan het DB
beoordelen, bestraffen en beboeten zoals het HR voorziet.(art. 199 het recht om klacht in te dienen tot 15 min. na de
wedstrijd + art. 307 ref moet de afgevaardigde laten schrijven op het wedstrijdblad tot 15 min. na de wedstrijd+ art. 459 recht
van klacht)
Artikel 114 :
Elke klacht en/of geschrift op het wedstrijdblad geformuleerd kan het DB beoordelen, bestraffen(effectief en/of
voorwaardelijk) en beboeten zoals het HR voorziet.
Artikel 115 :
Het DB kan elk schorsingsvoorstel, uitgaande van een club, beoordelen, bestraffen en beboeten zoals het HR of het intern
clubreglement voorziet, het intern clubreglement mag niet in opspraak zijn met het HR.(art.163/c intern clubreglement)
Artikel 116 :
Indien er een klacht is over vervalsing of nabootsing van een handtekening (dit staat gelijk met een onregelmatig speler
of persoon) van een speler of van een functie verbonden persoon aan de vereniging, kan het DB de klacht beoordelen,
bestraffen en beboeten zoals het HR voorziet.
Artikel 117 :
Het DB treedt op als verzoeningscommissie tussen clubs en spelers als in der minne regeling faalde, het DB neemt een
beslissing ter zake en handelt zoals het HR en/of het intern clubreglement voorziet, het intern clubreglement mag niet in
opspraak zijn met het HR. Elke klacht op het wedstrijdblad die de feiten verdoezelt om de straf lager te houden wordt
beoordeeld en rechtmatig bestraft, evenals elke VSK-straf in beroep. (art. 254 tekenen van twee spelerslijsten + art. 427/f
beroep binnen de 48 uren na VSK)
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HOOFDSTUK 05 : DE VELDSTRAFCOMMISSIE (VSK)(VLUGRECHTSPRAAK)
(NOOIT MET EEN GELEGENHEIDSSCHEIDSRECHTER)
(art.77 de RB staat borg voor zijn aangestelden)
Titel 1 : Samenstelling
Artikel 118 :
a) de REF die de wedstrijd leidde is VSK-voorzitter en tevens VSK-secretaris.
b) één bijzitter van de thuisploeg.(of vervanger) Deze persoon moet het feit hebben gezien waarvoor de VSK
bijeenkomt.
c) één bijzitter van de bezoekende ploeg.(of vervanger) Deze persoon moet het feit hebben gezien waarvoor de VS
bijeenkomt.(de VSK-voorzitter mag getuigen ontbieden zoals de waarnemer of een ander persoon zoals het
slachtoffer of de dader, deze getuigen hebben NOOIT stemrecht)
Artikel 119 :
De personen in artikel 118 vernoemd zijn de gevolmachtigden of aangestelden van de RB. Elk machtsmisbruik (of burgerlijke
ongehoorzaamheid=onwillige medewerking) wordt bestraft zoals het HR voorziet. (zie art.599/e boycotboete)
Titel 2 : Doel en inwerkingstreding van de VSK`
Artikel 120 :
Het doel van de VSK is :
a) de financiële lasten drukken van de clubs, de spelers en de RLV vzw-kas.
b) de democratische opzet v/h RLV vzw bevestigen door een bepaalde macht toe te kennen aan de
clubafgevaardigden en de aangestelden van het verbond.(vlug rechtspraak) (overleggen en onderhandelen is de
grote opdracht)
Artikel 121 :
De VSK treedt altijd en enkel in werking op vraag en mits akkoord van beide ploegen en de scheidsrechter.
Titel 3 :Stemrecht en geldigheid (bijzitter = aangestelde)
Artikel 122 :
a) de bijzitter van de conflictspeler(eerste partij) met stemrecht.
b) de bijzitter die niet behoort tot de club van de conflictspeler.(tweede partij)met stemrecht
c) de REF van de ontmoeting.(derde partij) met stemrecht. (VSK NOOIT GELDIG MET EEN
GELEGENHEIDSSCHEIDSRECHTER)
Artikel 123 :
de stemming is geldig in volgende gevallen :
a) de straf werd unaniem uitgesproken en het betrof een inbreuk onder spelers die gebeurde binnen de periode van
maximum 15min.vòòr de wedstrijd en maximum 15min nà de wedstrijd)
b) de REF en minstens één bijzitter zijn akkoord met de uitgesproken straf
c) de RLV vzw-1°secretaris acht vervolgens de straf conform met het HR,art.446 in der minne, kan zich nog steeds
opdringen in het geval van administratieve onregelmatigheden. (art.470 DB-samenstelling niet conform +507
inlichtingen +508 wat zijn inlichtingen +77 RB borg voor aangestelden +85 besturen onder de RB)
Titel 4 : Taak en bevoegdheden van de VSK
(art. 85 besturen )
Artikel 124 :
De VSK kan uitsluitend conflicten onder de spelers beoordelen die gebeurden tijdens de wedstrijd (van begin tot eindsignaal
t.t.z. max. 15min. vòòr of na de wedstrijd) en/of tijdens de rust.
Artikel 125 :
De speler(s) werd(en) al dan niet de rode kaart getoond (zie art. 496 zonder rode kaart).
Artikel 126 :
Als de VSK-voorzitter niet akkoord gaat met de uitgesproken straf(opgezette combine) kan hij na een eventueel nieuw
beraad, de zaak in beroep betekenen door te noteren "geen akkoord" of een andere vermelding waaruit dit blijkt.(v.b. geen
medewerking of tegenwerking enz...) (art. 308 bemiddelingspoging+ 427/d niet akkoord door de ref)In laatste instantie mag
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de eerste secretaris nog steeds bemiddelen zoals een in der minne regeling voorzien in artikel 446/m in bijzonder burgerlijke
ongehoorzaamheid, lukt dit evenmin dan wordt het DB samengeroepen
Artikel 127 :
De VSK kan de conflictspeler(s) roepen om de werking van de VSK te vergemakkelijken. Komt men na 15 minuten beraad
niet tot een vergelijk of laat de sfeer niet toe degelijk te beraden, dan noteert de scheidsrechter dit en betekent de zaak in
beroep. (sfeer vòòr of tijdens de VSK)
Artikel 128 :
De VSK-voorzitter zal de kommastraf naar boven of naar beneden afronden.(art.91)
(zie art.446+428 volmacht RLV vzw-1°secretaris in bemiddeling)
Artikel 129 :
De VSK-voorzitter mag in beraad een straf voorstellen. In geval van akkoord is deze straf geldig. (zie art. 123/B
stemmingsgeldigheid in de VSK).
Titel 5 : Principiële volgorde in de stemming
Artikel 130 :
Na een beraad waar er geen algemene visie is op het aantal speeldagen schorsing, zal volgende volgorde bij de stemming
(principieel) in acht worden genomen :
stemt als eerste
: de bijzitter van de conflictspeler
stemt als tweede
: de bijzitter die niet behoort tot de club van de conflictspeler
stemt als derde
: de REF-voorzitter van de VSK
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HOOFDSTUK 06 : DE SCHEIDSRECHTERSKRING (DB-SK)
(feitelijke vereniging, zoals de meeste clubs binnen het RLV-vzw)
Titel 1 : Samenstelling
Artikel 131 :
Zijn alle scheidsrechters, bestuurders, bestuurders reserven, statutaire aangestelden en de personen dewelke zijn
ingeschreven als lid van de kring en in orde zijn met hun lidgeld.(AV.93- 94)
Artikel 132 :
De SK is een feitelijke vereniging, actief in het RLV en deel uitmakend van het RLV, met als doel het samenbrengen en
informeren van scheidsrechters.
De SK duidt de scheidsrechters aan voor de wedstrijden die door het RLV georganiseerd worden. De SK zoekt actief naar
nieuwe scheidsrechters en zal die opleiden en begeleiden. Voor de goede werking van het sportief verloop en met het oog
op een goede wisselwerking tussen RB en SK informeert de SK geregeld de Raad van Bestuur van het RLV over de SKactiviteiten, in bijzonder de kastoestand, werking en beslissingen.
Het RLV staat in voor de kosten die verbonden zijn aan de activiteiten van de SK en geeft aan de SK hiervoor per seizoen
25% van de boetes van het RLV, dit ten behoeve van de globale werking van SK.
Alle artikels afhangend of verband hebbend met het artikel 132 zullen in die zin dienen aangepast, geschrapt of gewijzigd te
worden. Met dien verstande dat de SK geen deel meer uitmaakt van de RB van RLV.
Zo ondermeer de artikels :16, 74,75,85c,146,311,318 te schrappen (AV.13-14)
Art 315 laatste zin schrappen :de SK-Voorzitter is de gevolmachtigde van de RB
Titel 2 : Leden
(aanvaarding zie art.313+376)
Artikel 133 :
AV. 93 - 94 geschrapt.
Titel 3 : Ontslag
Artikel 134 :
Men wordt ontslagnemend :
a) op eigen verzoek gemeld op eerder welke wijze.
b) als men stopt met fluiten of de verplichte vergaderingen niet meer bijwoont of zijn SK-lidgelden niet betaalt.
c) als men geen bestuurder meer is en automatisch uitgesloten werd(art. 19/d)
d) als men volgens het HR ontslag moet nemen.(art. 262 ontslag als ref)
Titel 4 : Plichten
Artikel 135 :
De (twee)maandelijkse vergaderingen bijwonen om zodoende :
a) zichzelf te bekwamen inzake spelkennis
b) zichzelf te bekwamen inzake SK-voorschriften en kennis van het RLV vzw-HR.
Titel 5 : Kringkas
Artikel 136 :
De inkomsten van de kringkas worden onder meer gevonden in :
a) de bijdragen van de leden maximum één tiende per maand zie art.594 Bankrekening 035-1543816-05
b) tombola's, enveloppeslag, kaartingen en andere initiatieven (AV 86 - 87 ) (art. 385 lidgeld maximum voorzien in
art.594 per jaar)
c) een toelage gegeven door de RB per vergadering (of per maand of op enige wijze bedongen, zie de RLV vzwbegroting art.316 HR toelage 25% boeten), de toelage kan nooit hoger liggen dan het bedrag bepaald in art.594
per bijeenkomst en wordt door de RB goedgekeurd. In principe wordt de toelage als volgt bepaald, de prijs van
een gewoon glas bier x 1 x het aantal aanwezige kringleden. (art. 137 derde alinea.)
Artikel 137 :
Aan de SK-kas kunnen volgende kosten worden teruggeëist door het RLV vzw en visa-versa :
a) de wedstrijdkosten van een wedstrijd die na een scheidsrechterlijke dwaling moet herspeeld worden.
b) elk verhaal door DB of RB geëist van de SK-kas
c) de kosten van de SKK vallen ten laste van de SK-kas
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d)
e)

de eventuele aankopen die de SK doet voor het RLV vzw legt SK-voorzitter voor aan de RB door voorlegging van
kasnota’s of dergelijke. De RB was akkoord en had kennis van het initiatief
De onkosten van instructies en vormende onderrichtingen voor het RLV vzw legt SK- voorzitter voor aan de RB
door voorlegging van kasnota’s of dergelijke. De RB was akkoord en had kennis van het initiatief.
Titel 6 : Instructies, Onderricht

Artikel 138 :
Deze worden gegeven door een bevoegd en ervaren persoon. De SK-voorzitter duidt de instructeur aan en bepaalt met de
SKK wat er zal behandeld worden. Per speelseizoen wordt ten minste één verplichte SK-vergadering gewijd aan
E.H.B.O..(art.16 stat). De SK-vergaderingen mogen niet langer dan twee uren duren. De kringleuze luidt : "Het is niet
belangrijk te weten WIE de fout maakte, het is wel belangrijk ernaar te streven dat deze fout in de toekomst niet wordt
herhaald."
Titel 7 : Stemrecht, bevoegdheden en verkiezing van de kringleden.
Artikel 139 :
Elk aanwezig SK-lid heeft stemrecht.(kan geen volmacht tot stemrecht geven)
(De eenvoudige meerderheid der aanwezige SK-leden is vereist om iets geldig te stemmen en uitvoerbaar, stemmingen en
de wijze hoe, worden door de vergaderingsvoorzitter bepaald zoals geheim of bij handrijzing .(art.7 HR bij stemstaking)
Artikel 140:
Elk SK-lid mag vragen stellen of voorstellen doen, die het SK-lid indient of afgeeft bij de SK-voorzitter. De vraag of het
voorstel wordt ingewacht tot uiterlijk 14 dagen vòòr de vergadering, de SK-voorzitter staat het vrij dit op de agenda te
plaatsen, tenzij één twintigste van de SK-leden de vraag of het voorstel steunt door de vraag of het voorstel mede te
ondertekenen, dan moet de vraag of het voorstel behandelt worden en ter stemming gelegd worden en dit bij de
eerstkomende SK-vergadering van de SK.(zie art. 384/c)
Artikel 141 :
Om de zes jaar wordt de SK-voorzitter ge-of herkozen door de SK-leden in de loop van de maanden januari of februari en in
het jaar dat de raad van bestuur van het RLV vzw wordt verkozen.(art. 35 mandaatperiode +314 hoe aanvraag kandidaat)
Artikel 142 :
De SK-leden kiezen drie kandidaat-bestuurders voor de raad van bestuur ter voordraging aan de AV. De kandidaat met de
meeste voorkeurstemmen wordt in principe de SK-voorzitter, tenzij de drie verkozenen anders bepalen, v.b. ieder 2 jaar of
een andere combinatie die zij onderling bepalen en besluiten. In rangorde van voorkeur stemmen wordt de opvolger SKvoorzitter bepaald. (AV. 87 - 88) (AV. 88 - 89)
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HOOFDSTUK 07 : DE SCHEIDSRECHTERSKRINGCOMMISSIE (SKK)
Titel 1 : Samenstelling
Artikel 143 :
De SKK bestaat uit de SK-voorzitter, de SK-secretaris en drie SK-leden, eventueel aangevuld met adviespersonen, al dan
niet stemgerechtigd. (art.148 vergaderingsvoorzitter geeft het stemrecht a/d SKK)
Titel 2 : Taken en bevoegdheden
Artikel 144 :
SKK behandelt onder andere inbreuken op de spelreglementen en andere inbreuken begaan door SK-leden. Het betreft
inbreuken begaan tijdens een wedstrijd. De SKK stelt een straf voor aan de RB.
(Art. 85/c RB strafherziening +420 opschorting of schorsing telef.+75 SKK)
Artikel 145 :
De SKK organiseert voor de SK-leden vormende cursussen en/of voordrachten en/of feestelijkheden. De SKK behandelt
klachten over terreinen. De SK-leden kunnen dit melden op het wedstrijdblad of rechtstreeks aan de SK-voorzitter.
Artikel 146 :
De SKK is de aangestelde commissie van de RB die werkt als adviesorgaan voor de RB en die straffen kan adviseren. De
RB heeft steeds de beslissingsmacht over de eventuele uitvoering van het advies.
(art. 77 BR borg voor aangestelden)
Artikel 147 :
De SKK behandelt de combines van SK-leden die clubs of hun clubleden trachten te treffen. Zij die de SK of het RLV vzw
door combines trachten te treffen, zullen gerechtelijk vervolgd worden op grond van morele schade aan het RLV vzw en de
SK. (art. 458 klacht bij gerecht)
Artikel 147/1 :
niet in gebruik
Artikel 147/2 :
De SKK vergadert altijd vòòr een SK-vergadering en bereid deze degelijk voor, teneinde de SK-samenkomst op een
efficiënte manier te kunnen leiden en tevens om de SK-leden in te lichten minstens
8 dagen vòòr de vergadering inzake agenda enz...(zie art. 315 SKK vergaderingen + 373 aanduiding REF’s)
Titel 3 : Stemrecht.
Artikel 148 :
Het stemrecht wordt toegekend door de SKK-voorzitter.
Titel 4 : Werkingskosten.
Artikel 149 :
De werkingskosten zijn ten laste van de SK-kas, maar kunnen eventueel teruggeëist worden van een REF of van een SK-lid
of van het RLV vzw zelf.( art. 137 kosten vorderbaar SK)
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HOOFDSTUK 08 : DE WEDSTRIJDWAARNEMER (WW)(DB-SK bevoegdheid)
(al dan niet statutair aangesteld door de RB)
Titel 1 : De hoofdwedstrijdwaarnemer(HWW)
(DB-SK bevoegdheid)
Artikel 150 :
De HWW Is de SK-voorzitter(of vervanger). De SK-voorzitter doet de aanduidingen van de WW, coördineert de werking en
de controle inzake gedraging van de functie verbonden personen op de wedstrijden, de HWW laat zich hierbij bijstaan door
WW’s, de WW’s zijn de verslaggevers en de uitvoerders van wel bepaalde controle opdrachten gegeven door de HWW.
De HWW vermijdt het opzetten van een jacht of hetze tegen functie-verbonden personen.(art.459)
Titel 2 : De WW : taken, bevoegdheden en aanstelling.
Artikel 151 :
De WW mag nooit functie-verbonden personen zoals refs, afgevaardigden, spelers, grensrechters of anderen, wijzen op
spelfouten of andere fouten, noch in het openbaar, noch op andere plaatsen. De WW mag evenmin op-of aanmerkingen
maken. WW’s staan de ref echter wel bij in moeilijke omstandigheden (al dan niet op zijn vraag)(art.422 bis van het
strafwetboek, mens in nood) De WW mag niet deelnemen aan de VSK, tenzij als getuige. De WW neemt een waardige
houding aan als aangestelde van het RLV vzw.
Artikel 152 :
Een aangeduide WW noteert op het waarnemersblad zijn bevindingen over alle mogelijke inbreuken of onregelmatigheden
vòòr, tijdens en na de wedstrijd, de WW doet dit in volledige onafhankelijkheid en discretie, de WW let in het bijzonder op de
eerbiediging van de PW-wet.
Artikel 153 :
Deze waarnemersbladen worden het eerst aan de RLV vzw-1°secretaris bezorgd, teneinde deze toe te laten aan de
eventuele klacht een gevolg te geven. Vervolgens worden de waarnemersbladen na inzage overmaakt aan de
hoofdwedstrijdwaarnemer(HWW).(art.428 interpretatie klacht)
Artikel 154 :
Het aantal wedstrijdwaarnemers, die worden aangesteld door de RB is beperkt tot één per wedstrijd.
(AV. 93 - 94).De HWW duidt de WW aan voor één bepaalde wedstrijdopdracht.
(kan al dan niet aangekondigd worden via de media, machtiging HWW, aangestelde RB)
Artikel 155 :
De functie van WW wordt niet bezoldigd. De functie-onkosten mag de WW voorleggen aan de raad van bestuur via de
HWW(de onkostenraming wordt opgenomen in de begroting en voorgelegd ter stemming aan de AV, de HWW blijft steeds
binnen de goedgekeurde begroting)
Artikel 156 :
a) De WW moet SK-lid zijn.
b) De WW is als aangestelde(al dan niet statutair of LRB) gemachtigd te handelen zoals een RLV vzw-bestuurder,
klachten van een WW zijn bindend en vatbaar tot het bijeenroepen van een DB of de RB. (AV. 93 - 94) (zie art.
457 niet intrekken klacht) (zie eveneens art466 in der minne)
c) Geldigheid van een klacht van een WW geldt ook voor volgende inbreuken op het HR: art. 423 inlichtingen aan de
RLV vzw-1° secretaris, art. 458 klacht bij het gerecht , art. 459 elk lid mag klacht indienen tegen zijn persoon
gerichte kritiek of laster, art. 502 eliminatiewedstrijden(AV. 93 - 94) (Het is duidelijk dat een WW die een klacht
formuleerde geen stemrecht heeft in de VSK, DB, noch RB).
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HOOFDSTUK 09 : DE CLUB (kan uit verschillende ploegen bestaan)
Titel 1 : De clubvoorzitter(LAV), aanstelling of verkiezing en ontslag
Artikel 157:
Het LAV(kan de clubvoorzitter zijn) wordt aangesteld of verkozen door zijn clubleden en is steeds burgerlijk aansprakelijk
voor zijn clubleden.(aangesteld is zonder enige stemming. verkozen is met enige stemming)Het LAV (kan de Clubvoorzitter
zijn) maakt in clubverband het intern clubreglement zoals art.163/c voorziet. Elke wijziging moet binnen de maand
doorgegeven worden aan het RLV vzw.
Artikel 158 :
Een uitgesloten clubvoorzitter(LAV en tevens LRB) behoudt de hoedanigheid van bestuurder, tenzij de RB er anders over
beslist en de AV tot uitsluiting beslist. Een uitgesloten bestuurder verliest de functie van LAV(moet op de agenda v/d AV
voorzien zijn)(art. 60 zelfde art.)
Titel 2 : Rechten van de club
Artikel 159 :
Een clublid (o.a. een speler, afgevaardigde, grensrechter enz...) kan door zijn club geschorst worden voor maximum één
effectief jaar(zie art.575/d dubbeltekenaar) als hij wegens ongegronde of zonder reden achterwege blijft en indien: (art. 211
aanwezigheid op de wedstrijden)
a) het clublid een uitnodiging kreeg, handgetekend door de RLV vzw-1°secretaris die een kopie van de uitnodiging
bewaart. (AV. 91 - 92)
b) het wedstrijdblad vier keer opeenvolgend de afwezigheid van het aangeschreven lid vermeldt en de verscheidene
wedstrijd-REF’s dit ondertekenden.
c) de club kan, indien voldaan werd aan punten a + b hierboven het betrokken lid voorstellen tot schorsing. Het
voorstel moet schriftelijk aan de zetel van de vereniging worden gericht en het bewijs van versturen van de
zending moet erbij gevoegd worden.(art.446)(AV. 91 - 92)
d) indien in der minne regeling mislukt, in beroep of hoger beroep (art.448)zal het DB of de RB beslissen over het
voorstel en de kosten van de vergadering (en andere kosten die het geval teweeg brengt). Een afwezige partij
stemt automatisch in met de beslissing genomen door het DB of de RB.
Artikel 159/1 :
Tijdens een RLV vzw-schorsing kan een club niet overgaan tot een voorstel van schorsing of schrapping van het clublid om
ruimte maken voor een nieuw lid op de lijsten.(zie art.234)
Artikel 160 :
De selectie van de spelers berust bij de clubs. Zij mogen steeds de steekkaarten van inactieve spelers raadplegen om een
selectie te kunnen doen (op de zetel van het RLV vzw dit na een afspraak met de RLV vzw-1°secretaris of zijn vervanger).
(art.243 tijdstip van aansluiting +433 meer dan twee spelers aansluiten). Dit wordt niet aanzien als overtreding op "de wet
op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 08/12/1992".Zie ook statuut art.13 inzagerecht door het werkend lid.
Artikel 161 :
De clubbesturen bestraffen hun aangesloten clubleden voor inbreuken op het clubreglement. Alhoewel inlichtingenplicht
geboden is komt het DB noch de RB hier tussenbeide, tenzij het HR een tussenkomst vereist of een tussenkomst “in der
minne” werd gevraagd.(HFST 26 in beroep of in hoger beroep) (art.446 in der minne +art. 99 RB strafwijzigingsmacht)
(art.163/c het intern clubreglement mag niet in opspraak zijn met het HR)
Artikel 162 :
Het clubbestuur kan hun clubleden de inbreukkosten zelf doen betalen(zie HFST 44 HR). Elk verhaal nà 1 augustus is
ongeldig. Het boete-verhaal moet schriftelijk aan de zetel worden gericht door het LAV. Het boete-verhaal tegen vermoede
supporters is nooit geldig (zie Art. 530/11 de schulden van de club worden in solidariteit gedragen door de spelers indien
de club stopt + art. 213 veranderen van ploeg zonder schulden)
Artikel 162/1 :
In opdracht van de club of RLV vzw kan het LAV voorstellen om spelers of clubbestuursleden te schorsen die de club
boycotten waardoor de club op de helling komt te staan. Het LAV richt zijn schorsingsvoorstel of vervangingsvoorstel aan de
RLV vzw-zetel gestaafd door een schriftelijk uittreksel van de beslissing die door de club of vereniging is genomen op basis
van het intern reglement; deze beslissing dient minstens door de meerderheid van de aangesloten clubleden ondertekend te
zijn. De beslissing van één of meerdere punten kan daarenboven slechts genomen worden nadat alle leden aangesloten bij
de club of vereniging hiertoe degelijk voorafgaandelijk werden toe uitgenodigd. De oproeping en de getekende
aanwezigheidslijst dient eveneens gevoegd bij het schorsingsbesluit of elk ander voorstel uitgaande van het LAV of
voorstellen uitgaande van de aangesloten leden van een club of vereniging. (zie art.29+163/c) (AV.01-02)
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(het intern clubreglement mag niet in opspraak zijn met het HR)
Titel 3 : Plichten
Artikel 163 :
a) De clubs die bij het RLV vzw aansluiten aanvaarden het HR en verbinden zich ertoe het te doen naleven door
clubleden(o.a. clubbestuur, spelers, afgevaardigden(o.a. WA)...en vermoede supporters). De clubs zijn steeds
verantwoordelijk voor de eventuele gevolgen bij gepleegde inbreuken van hun clubleden. (art. 98 verantw.
supporters + 602 grootte van de boete+147 combines tegen de club)(AV. 87 - 88)
b) Kampioenenploegen die niet aanwezig zijn voor de huldiging op het Stadhuis van Roeselare en niet aanwezig op
de Algemene vergadering (kampioenenhulde) hebben geen recht meer op hun trofeeën, wedstrijdballen e.a. ,
daarbij wordt een boycotboete opgelegd aan de in gebreke blijvende ploegen.(zie art.599/e(AV.95-96) burgerlijke
ongehoorzaamheid).
c) De clubs of verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid die bij het RLV vzw zijn aangesloten moeten onder de
clubleden een intern clubreglement, dat niet in opspraak is met het RLV vzw HR, opstellen inhoudend de rechten
en de plichten van de leden die deel uitmaken van de club of vereniging. Dit intern clubreglement dient
overgemaakt te worden aan de RLV vzw-zetel en aan alle aangesloten leden van de betreffende club of
vereniging. Elke wijziging dient eveneens medegedeeld te worden aan alle hiervoor genoemde bestemmelingen
binnen één maand na wijziging (AV.01-02)(het intern clubreglement mag niet in opspraak zijn met het HRart.446/m) (art.6 stat. bij eerste aansluiting intern clubreglement te leveren vòòr de (1ste) terugronde)
Titel 4 : Ontslag van de club of ploeg (LAV)
Artikel 164 :
De club kan ontslag nemen via het LAV dat de club vertegenwoordigt in de AV.
(Zie art. 530/11 verhaalschulden van het RLV vzw komen solidair terecht op de ploegleden)
(De club of ploeg stopt met schulden aan het RLV vzw)
Artikel 165 :
Zie hoofdstuk omkoperij van het HR, de statuten en de vzw wet van 02/05/2002.
lees hier ook diverse daden van burgerlijke ongehoorzaamheden.
(burgerlijk wetboek art.1117 bedrog)
Artikel 165/1 :
Een club die forfait geeft voor de rest van de kompetitie speelt, in principe, het volgend seizoen in een lagere reeks dit
wordt bepaald door de RB (art. 530/16).(zie art. 592/1 verlies borgsomrest + art. 22 driemaal forfait in éénzelfde seizoen)
(AV. 88 - 89)(de RLV vzw-1°secretaris overlegd met de belanghebbende ploegen die de gevolgen dragen van een eventuele
degradatie)
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HOOFDSTUK 10 : DE WEDSTRIJDAFGEVAARDIGDE (WA)
(de WA is de spreekbuis v/h clubbestuur op en rond het veld)
(art.461 mannelijk of vrouwelijk geslacht)(av/03-04)
(ZIE HFST 29) (ART. 77)
Titel 1 : Plichten en verantwoordelijkheden van de WA
Artikel 166 :
De opgestelde spelers mogen geen gevaar opleveren noch voor zichzelf noch voor de tegenstrevers (b.v. gipsverbanden,
wangedrag, sieraden enz...). (art. 296 de ref neemt actie +173 onder invloed of arbeidsongeschikt)
Artikel 167 :
De WA en de KAP moeten de scheidsrechter bijstaan in moeilijke omstandigheden, waarbij de wedstrijd dreigt te ontaarden
in een stopzetting.(inbreuk op het art.422 Bis strafwetboek geen hulp verlenen aan mensen in nood) (art. 255 de kap.
staat de ref bij + 295 vrije zones +299 alle middelen aanwenden vooraleer te stoppen + art.567/g straffen)
Artikel 168 :
Zie artikel 465.(verwijzing geschrapt AV. 96-97)
Artikel 169 :
De beide WA’s en KAP’s moeten herkenbaar zijn door een armband (art. 596/e).(AV. 92 - 93); zij zijn de vertegenwoordigers
van hun clubbestuur.(door de club aangesteld)(art. 530/7 kap + WA vertegenwoordiger van zijn clubbestuur tijdens de
wedstrijd)
Artikel 170 :
De WA van de thuisploeg bezorgt, na de wedstrijd, de wedstrijdbladen en het wedstrijdverslag op de RLV vzw-zetel ten
laatste twee dagen volgend op de ontmoeting en vòòr 19 uur. In de praktijk betekent dit dat de wedstrijdbladen ten laatste
de dinsdag volgend op de ontmoeting, om 19 uur op het RLV vzw-secretariaat moeten berusten. De WA van de thuisploeg
blijft steeds verantwoordelijk voor de wedstrijdbladen + wedstrijdverslag, zelfs indien het door derden wordt binnengebracht
en het te laat zijn bestemming bereikt(Zie art. 603/d onkosten ten laste van de ploeg + 469 wat op het wedstrijdblad
mag)(art. 595/a+b boete wedstrijdblad te laat)(AV. 93 - 94)
Artikel 171 :
Indien er rode kaarten of klachten op de wedstrijdbladen vermeld zijn, moeten deze bladen twee uren na het einde van de
wedstrijd op het RLV vzw-secretariaat bezorgd worden. Na beker- of schaalwedstrijden moet het blad steeds binnen de
twee uren na het einde van de wedstrijd ingediend worden.(Artikel 595/b boete omschrijving)
Artikel 172 :
De WA schrapt na het einde van de wedstrijd de namen v/d spelers die niet aanwezig waren, de WA’s van de ploegen
vullen op het wedstrijdblad de naam van het ziekenhuis (indien gekend) in dat op de dag van de wedstrijd van dienst is.
Gebeurt dit niet dan loopt zijn club een boete op zie artikel 596/b en/of per niet geschrapte afwezige speler, (de
gerechtelijke instanties willen dit in geval van klacht zodat personen niet onnodig worden gecontacteerd. Zij
vorderen steeds het wedstrijdblad na een klacht bij het gerecht (art.413))
Artikel 173 :
De WA vervangt of stelt nooit een speler(of grensrechter) op die onder invloed verkeert,(o.a. na kantine bezoek tijdens de
rust, waar hij onder invloed kwam). Een speler(of grensrechter) die arbeidsongeschikt is (ziekte of arbeidsongeval) of die
door de REF geweerd wordt vòòr de wedstrijd.(max. 15 min. vòòr de wedstrijd, voor wangedrag of verbaal geweld).
Artikel 174 :
De WA is verantwoordelijk voor het aantal spelers dat aan de wedstrijd deelneemt (elftal+max.4 vervangingen) en voor de
spelers die de WA opstelt. Ingeval van klacht van de tegenpartij (bv. bij het opstellen van een geschorste speler en/of
grensrechter of een onregelmatig speler) blijft de WA steeds verantwoordelijk voor de eventueel begane inbreuken (art. 264
over dwaling) (art. 491 verantwoordelijkheid over het bedaren van vermoede supporters) (AV. 87 - 88)(art. 217 ref inlichten
van vervanging + 569 veld verlaten verbolgenheid +233 twee spelers per speeldag +163 naleven van het HR,
kampioenenhulde en Stadhuis +98 vermoede supporters +597/a boete VSK(AV.95-96)(burgerlijke ongehoorzaamheid)
Artikel 175 :
Als WA van de thuisploeg is hij verantwoordelijk voor :
(zie Art. 177 aanstellen van de gelegenheidsscheidsrechter)(AV. 90 - 91)
a) het betalen van de scheidsrechtersvergoeding (art.597/o) vòòr aanvang v/d wedstrijd (ook bij forfait geven of forfait
krijgen=175/b+597/b+518/2+276)
b) de betaling van terreinkosten en van de verfrissing
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c)
d)
e)
f)
g)

het nodig aantal wedstrijdballen. De bezoeker is verplicht één wedstrijdbal ter beschikking te stellen zo deze van
de thuisploeg uitgeput zijn door overmacht (weggetrapt op een niet te bereiken plaats, defect, enz.)
de WA’s bezorgen hun grensrechter een vlag. (zie art. 464/8)(AV. 90 - 91)(art. 531 + 597/e)
de WA zorgt voor de verbandkist van zijn ploeg en een gevulde waterzak. (art.532+597/c) (av-03-04)
onmiddellijk na de wedstrijd meldt de thuis-WA de uitslag van de gespeelde wedstrijd op het nummer aangegeven
op de kalender , ploeggegevens, website, De Weekbode ten laatste om 12.15 uur de dag van de wedstrijd of
binnen de twee uren na de wedstrijd. Elke inbreuk op artikel175/f wordt beboet. (artikel 596/a)(av03-04)
indien de bezoeker dezelfde kleuren draagt als de thuisploeg, dan zorgt de WA van de thuisploeg ervoor dat
zijn ploeg in andere kleuren speelt. De bezoeker houdt zich een heel seizoen aan de kleuren van trui en broek
zoals die opgegeven zijn op de spelerslijst en ploeggegevens en moet de bezoeker die kleuren respecteren. De
uitrusting moet genummerd zijn. (art. 599/1+ art. 598) (AV. 92 - 93)

Artikel 176 :
De WA van de thuisploeg zorgt voor aangepaste dranken naargelang de weeromstandigheden voor beide ploegen en de
REF. De WA is verplicht ook om bekertjes of tassen bij te bezorgen, elke inbreuk wordt beboet. (art. 597/e)(AV.01-02)
Artikel 177 :
De WA van de thuisploeg stelt de eventuele gelegenheidsscheidsrechter aan. (art.599/a +524 boycotforf.+310/3
gelegenheidsref dubbel tarief boeten + straffen).
Elke weigering staat gelijk met burgerlijke ongehoorzaamheid
Art. 178 tot en met 186 :
niet in gebruik.
Artikel 187 :
De WA stelt de spelerspassen en andere passen ter beschikking van de andere WA en legt ze in het scheidsrechterslokaal
(minstens 15min.vòòr de wedstrijdaanvang). Ook deze van de laatkomers worden daar bezorgd. (art. 228 spelerslijst tijdig
bij de ref + 196 uiterlijk vergelijken controle)
Artikel 188 :
niet in gebruik
Artikel 189 :
De WA let erop dat er geen schoenen worden ontdaan van slijk in voet- of stortbaden en dat de kleedkamers in nette staat
worden verlaten. Allerhande soorten afval horen in de vuilnisbakken. (art. 541 verantwoordelijkheid WA’s in de cabines)
Titel 2 : Veldstrafcommissie - WA-taak.
(bevoegdheid DB-inbreuken HR)
Artikel 190 :
Indien de WA, de VSK in werking wil stellen moet de WA dit ter kennis brengen van de REF (zie Hfst. VSK). Indien de WA
dit niet wenst, vraagt de WA gewoon niets (zie Hfst. Beroep). (art. 450/a recht om de VSK niet te laten werken + 121 recht
VSK in werking te zetten + 450 automatisch beroep)
Titel 3 : Rechten en machten van de WA met armband herkenbaar
Artikel 191 :
Indien een terreineigenaar of terreinbewaarder een wedstrijd uitstelt op datum en uur van de RLV vzw-kalender, zijn de
WA’s gemachtigd, in onderling akkoord, de ontmoeting op een ander terrein te laten spelen. De REF kan de verandering van
veld weigeren maar heeft dan geen recht op vergoeding. (art. 280 op een ander veld spelen)
Artikel 192 :
Indien de REF het veld onbespeelbaar verklaart en de WA’s, in onderling akkoord, toch wensen te spelen en de
terreinbewaarder of terreineigenaar laat dit toe, dan stelt de thuis-WA een gelegenheidsscheidsrechter aan. Beide WA’s
blijven altijd verantwoordelijk voor het goede verloop van de wedstrijd. De officieel aangestelde REF is geen vergoeding
verschuldigd, gezien deze vergoeding ten goede komt aan de gelegenheidsscheids-rechter. (art.524 ploegen weigeren te
spelen boycot+281 ref zegt neen de ploegen spelen wel)
Artikel 193 :
De gedachtengang en de toepassing van het HR moeten steeds worden gevolgd zoals de WA beweert. De gevolgen (o.a.
de eventuele dwalingen) van de toepassing liggen, respectievelijk, bij de WA en bij de ploeg(club) die de WA
vertegenwoordigt. (art.303 ref volgt de gedachtengang van de WA)
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Artikel 194 :
Een REF kan geweigerd worden door een ploeg(art.100/6 uitvoeringsbesluit). Tenzij de ploegen niet bekend waren bij de
aanduiding van de REF (o.a. bij bekerwedstrijden e.a. waarvan de RLV vzw-kalender met aanduiding v/d refs vooraf werd
opgemaakt zonder invulling van ploegen).(AV. 84 - 85)
Artikel 194/1:
Een REF die te laat komt op een wedstrijd waar een gelegenheidsscheidsrechter, zoals voorzien in art.177(aangeduid door
de thuisploeg), reeds het startsein gaf, kan in onderling akkoord van beide WA’s, geweigerd worden. In dit geval is geen
vergoeding voorzien voor de REF die te laat kwam. (art. 282 RLV vzw scheidsrechtersvergoeding)
Artikel 195 :
De WA mag (is een recht van de WA) de spelerslijsten en passen van de tegenstrever controleren en de namen
vergelijken met deze op het wedstrijdblad (vòòr de wedstrijdaanvang).
De WA noteert elke onregelmatigheid of laat dit doen door de REF.(art.197+ 228 ter beschikking liggen van passen en lijsten
bij de ref minstens 15min. vòòr de wedstrijd)
Artikel 196 :
De WA mag eisen elke speler van de tegenpartij te zien om zijn uiterlijk te vergelijken met de spelerspas. (men handelt zoals
in art. 197 een speler die zich niet laat vereenzelven mag beschouwd worden als zonder pas en kan geweigerd worden te
spelen, hiertegen is zelfs klacht mogelijk omwille van vermeende fraude art.595/d boete + art.84 de RB kan alle voorziene
en onvoorziene zaken behandelen, eventueel besluiten dat er een onregelmatig speler trachtte te spelen art. 247)
(AV.93 -94)
Artikel 197 :
De WA mag een speler die niet in het bezit is van een spelerspas (identificatiebewijs), verbod opleggen te spelen.(AV 93 94) Laat de WA de speler toch aan het spel deelnemen, dan vermeldt de WA dit vòòr de wedstrijd op het wedstrijdblad en
tekent. Iedere klacht die voor een dergelijk feit ingediend wordt nà de wedstrijd is onontvankelijk (in principe moet de
controle dus gebeuren vòòr de wedstrijdaanvang). De ploeg waartoe de speler behoort wordt, indien hij aan het spel heeft
deelgenomen, beboet. (AV. 88 - 89). Een opgelegd speelverbod negeren staat gelijk met de straffen en boeten zoals
vermeld in (art. 577 sancties zoals bij forfait + 600/a boete zonder pas spelen)
Artikel 198 :
Zo beide WA’s vaststellen dat de REF vòòr of tijdens (na kantinebezoek tijdens de rust) de wedstrijd onder invloed verkeert
of onvoldoende fit is, noteren ze dit op het wedstrijdblad en tekenen. Er wordt gehandeld om de wedstrijd te doen starten (of
verder te zetten) zoals het HR voorziet. Zij beslissen over de vergoeding van de REF aan wie, in principe, niets(of 1/2) is
verschuldigd. In feite komt deze vergoeding toe aan de gelegenheidsscheidsrechter.(art. 283 halve vergoeding)(in alle
gevallen moet de wedstrijd plaats hebben of verder gezet worden zie boycot art.599/a)
Artikel 199 :
Tot maximum 15 minuten na het einde van de wedstrijd mogen de WA’s het wedstrijdblad inkijken (is een recht), een nota
neerschrijven(o.a. vermelding gekwetste spelers en/of grensrechter dit ten bate van de sportverzekering en/of
mutualiteit en/of werkgever enz....), een klacht formuleren, enz. Dit gebeurt altijd in een welvoeglijke taal en de klacht mag
geen verwijten inhouden. Dit geldt eveneens voor de REF. Hij mag weten wat de andere partij schrijft en waakt erover dat
men tekent.(art. 307 plicht v/d ref toelaten te lezen enz..+ 468 ongegronde aanval op het wedstrijdblad)
Artikel 200 :
De WA mag als bemiddelaar (advocaat) optreden tussen REF en speler om, in geval van klacht, een mildere formulering te
bekomen. Tijdens dit onderhoud blijft de WA steeds correct in woorden en daden. De bemiddeling van de WA mag tot
maximum 15 minuten na de wedstrijd duren. De scheidsrechter is nooit verplicht, doch mag wel op de bemiddeling van de
WA ingaan. (art. 308 luisteren naar bemiddelingspoging)
Artikel 201 :
De WA (of LAV) heeft het recht de spelerslijsten en spelerspassen (en of de fiches) te controleren die op de RLV vzw-zetel
berust, indien de tegenpartij niet in het bezit was van zijn spelerslijsten en spelerspassen op het tijdstip van de wedstrijd
(zie art.13 statuten). Dit kan gebeuren de zaterdag tussen 9 en 12 uur op de RLV vzw-zetel. Daar worden dan wedstrijdblad,
spelerslijsten en spelerspassen gecontroleerd. Zo er inbreuken worden vastgesteld is een klacht op dat moment wel nog
mogelijk. Een ploeg die zijn spelerslijsten en spelerspassen niet kan voorleggen bij aanvang van de wedstrijd wordt beboet.
In elk geval moet de wedstrijd gespeeld worden.
(art. 494 geldigheid v/e klacht +597/h) (AV98-99)
Artikel 201/1 :
niet in gebruik
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Artikel 201/2 :
In geval een ploeg te laat aan de aftrap verschijnt of vermoedt dat dit zo zal zijn, dan moeten de WA’s bij de REF aandringen
om langer dan 10 minuten te wachten om de wedstrijd te starten. Dit geldt alleen indien er nà die wedstrijd geen andere
wedstrijd op hetzelfde veld gespeeld wordt. De REF mag dit altijd weigeren (zie art. 287 bevoegdheid van een bestuurder).
Dit is het geval van forfait krijgen om redenen zoals voorzien in artikel 515. (AV. 86 – 87)
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HOOFDSTUK 11 : DE SPELER, DE SPELERSLIJST.
Titel 1 : Vrij speler
(wordt via het orgaanblad gemeld, zie art.84+589+208)
(zie "de wet o/d bescherming v/d persoonlijke levenssfeer van 08/12/1992").
Artikel 202 :
Een clublid dat geschorst wordt door zijn club voor zaken die de club niet aanbelangen,(op sportief vlak, geen inbreuk op
intern clubreglement,art.163/c) kan het statuut van vrij speler aanvragen op de RLV vzw-zetel. Het clublid betaalt de
vergaderingskosten (art.601/a) vooraleer de RB of het DB vergaderen. Alle partijen kunnen zich verdedigen, een afwezige
partij aanvaardt de besluiten. De RB of het DB beslissen over het al dan niet terugbetalen van de vergaderingskosten en wie
de kosten zal betalen.(art.446 in der minne + art. 607 betalingsaanzoek RLV vzw-1°secretaris)
Artikel 203 :
Als een club tijdelijk of definitief stopt is de speler vrij, tenzij het HR(art.530/11 vb. de club stopt met schulden en/of geen
schadeloosstelling enz... ), en/of het DB en/of de RB dit verhinderen. Een geschorst clublid via art.161+163/c (intern
clubreglement) is, eveneens vrij, als zijn club tijdelijk of definitief stopt.
Artikel 204 :
Elke geschrapte speler op een spelerslijst is vrij aan te sluiten bij een andere ploeg tenzij het HR dit verhindert of het DB of
de RB er anders over beslissen.
Artikel 205 :
Een vrij speler heeft geen enkele verplichting meer aan de club die hij verlaat(en visa versa), tenzij het anders voorzien is in
het HR.(zie art. 84 de RB kan alle voorziene en onvoorziene zaken behandelen)
Artikel 206 :
Elke speler is vrij op het einde van het speelseizoen. (één seizoen contract).
Artikel 206/1 :
niet in gebruik
Artikel 206/2 :
Een geschrapte speler is vrij van financiële of materiële schuld (zie art. 33/c LAV is bevoegd een speler te laten schrappen
door de RLV vzw-1°secretaris of zijn vervanger+161+163/c intern geschorste clubspeler of clublid)
Titel 2 : Plichten van de speler.
Artikel 207 :
Elke speler moet zijn sportverzekering met eigen middelen betalen. Deze moet minimum beantwoorden aan de
voorgeschriften uit het BS van 28 juli 1978 (zie Hfst. 46)
Artikel 208 :
De speler is aanwezig op de clubvergadering waar de vzw wet van 02/05/2002, de PW-wet, de statuten van het RLV vzw,
het HR en het intern clubreglement (zie art.163/c) worden voorgelezen (zoniet wordt dit de speler voorgelezen bij de
ondertekening van zijn aansluiting). Als bewijs van kennisneming tekent de speler de spelersfiche van zijn club ,hierbij
ontslaat de speler de club en het RLV vzw tot schriftelijke herroeping, inzake inroeping van "de wet op de bescherming van
de persoonlijke levenssfeer van 08/12/1992"en bevestigt hierbij ook kennis te hebben van de ongevallenverzekering (BA en
sportverzekering).De speler tekent een één seizoen contract d.w.z. vanaf de datum dat de speler tekent tot op het einde van
het speelseizoen of tot de uitgifte v/d spelerslijsten v/h volgend seizoen).(AV.01-02)(art. 530/10)
Artikel 209 :
a) De speler moet de lidgelden betalen aan zijn club die de club de speler oplegt. (Minimum één honderdste per
maand en maximum één vijfde per maand van het niet geïndexeerde bedrag voorzien in art. 594)
b) De speler moet actief meewerken teneinde zijn clubstructuur niet te schaden.
c) De speler neemt actief deel aan alles wat zijn club organiseert met het doel de clubkas van de nodige
geldmiddelen te voorzien.
Artikel 210 :
De speler tekent de spelerspas en of fiche(of enig document) van zijn club eigenhandig (één seizoen contract),de spelers
onder de 18 jaar MOETEN telkens een geschreven toelating hebben van hun wettelijke vertegenwoordiger om geldig toe te
treden tot een ploeg, het LAV is verantwoordelijk voor deze taak vanaf één januari 1997-zie art. 5 decr. non-prof) decreet tot
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vaststelling v/h stat. v/d niet-professionele sportbeoefenaar-24 juli 1996-(afgekort) DECR.NON-PROF)(art.247 onregelmatig
speler+116 handtekening vervalst +423 klacht+208 clubvergadering +525 definitie v/e seizoen)
Artikel 211 :
De speler is tegenwoordig op de wedstrijden waaraan zijn club deelneemt en waarop de speler op enerlei wijze werd
uitgenodigd om er aanwezig te zijn.
(art.159 de club kan bij inbreuk schorsingen opleggen+163/c)
Artikel 211/1 :
niet in gebruik
Artikel 211/2 :
Zie art. 27. (Doktersonderzoek)(zie art. 3/c persoonlijke plicht doktersonderzoek)
Titel 3 :Veranderen van ploeg tijdens (contractbreuk) of na het Seizoen.(contracteinde)
Artikel 212 :
Een speler kan slechts één keer per speelseizoen veranderen van ploeg (de ploeg liet hem schrappen). Dit moet gebeuren
tijdens de heenronde, tenzij het HR het anders voorziet.(zie ter zake art. 238/a +titel 8 spelersaansluitingen in speciale
gevallen)
Artikel 213 :
Een speler mag slechts tijdens of na het speelseizoen veranderen van ploeg als de speler : (geldig voor art. 261 de speler
wordt ref, dit kan niet met schulden en omgekeerd evenmin, t.t.z. de ref wordt speler en heeft SK-schulden)
a) De speler heeft geen financiële noch materiële schulden bij de club die de speler verlaat (art209/a lidgeld betalen)
b) elke klacht ter zake van de club moet vòòr 1 augustus op de RLV vzw-zetel berusten.
c) als schulden komen in aanmerking : steunkaarten, tombolaloten, sportzak, uitrusting, trainingspak, stickers, enz.
waarvoor hij tekende voor ontvangst. (Zie art. 530/11 clubstop +162 verhaalboete speler +203 bij clubstop)
Titel 4 : Rechten van de speler.
Artikel 214 :
Deze die dit HR voorziet met toevoeging van deze die volgen : (art. 207 sportverzekering)
a) zo de speler niet wordt opgesteld, mag hij telkens vragen aan de scheidsrechter dit te noteren op het
wedstrijdblad. De REF is verplicht hieraan gevolg te geven.
b) De speler mag een verzoekschrift richten aan de zetel van het RLV vzw om te veranderen van club indien de
speler geen enkele volledige wedstrijd speelde tijdens vier opeenvolgende wedstrijden. Wordt de vraag van de
speler ingewilligd, dan kan de speler aantreden bij een andere club de speeldag die volgt op zijn aanvraag. De
club, die de speler verlaat, betaalt een boete.(art.597/f) Dit is een in der minne regeling. Een speler kan nooit
betaalde lidgelden terugeisen. Wel kan de speler zijn verzekeringspremie, die hij betaalde, terug eisen van zijn
club.(art. 416 in der minne regeling +597 kosten veranderen van ploeg)
Titel 5 : Spelersreglementen - onregelmatigheden.
Artikel 215
Alle namen van de spelers die vermoedelijk aan de wedstrijd zullen deelnemen moeten vòòr aanvang van de wedstrijd op
het wedstrijdblad ingeschreven worden, zelfs als de spelers op dat ogenblik niet aanwezig zijn. Per wedstrijd mogen
maximum 15 spelers ingeschreven worden. Iedere ingeschreven speler mag aan de wedstrijd deelnemen, ook als de speler
te laat komt.
(art.306 vrije lijnen doorstrepen +466 namen in drukletters +515/g & 577 forfait +598/i boete+446/m adm. inbreuk in der
minne)
Artikel 216 :
Tijdens de wedstrijdduur is elke plaats of functie-verwisseling van de spelers onderling mogelijk. Zo kan de doelwachter
veldspeler worden en omgekeerd. Bij dergelijke wissel moet de scheidsrechter vòòraf worden ingelicht.(een WA of
grensrechter-wissel moet op dezelfde wijze)
Artikel 217 :
Een speler vervanging is steeds toegestaan met medeweten van de scheidsrechter. Een vervangen speler noch een rode
kaartspeler (uitgesloten), mag nooit her optreden tijdens dezelfde wedstrijd. (art. 174 aantal spelers dat aantrad max. 15
spelers + 569 vrijwillig terrein verlaten uit onvrede, verbolgenheid) (AV. 86 - 87).
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Artikel 218 :
Elke speler die optreedt bij om het even welke RLV vzw aangelegenheid moet in het bezit zijn van zijn spelerspas (AV. 93 94)
Artikel 219 :
Het opstellen van een onregelmatig speler (art.247) betekent een inbreuk en wordt als zodanig bestraft.(zie art. 577 forfait
gevolgen + art. 599/b + 575/b 1jaar effectief speler en/of eventueel WA)
Artikel 220 :
Geschrapt.(AV. 90 - 91)
Artikel 221 :
Een geschorste speler of een op inactief gestelde speler mag nooit opgesteld worden. Een geschorste grensrechter of WA
mag wel aantreden als speler zo het HR dit niet verhindert of indien geen melding van schorsing werd gedaan via het
orgaanblad of op een andere officiële manier. (inschrijven op het wedstrijdblad = opstellen , bij inbreuk zie art. 599/b +
575/a 1 effectief jaar schorsing speler en/of wedstr.afgev.+ 577 forfait gevolgen)(AV.90-91).
(De controle wordt gedaan door het RLV vzw-secretariaat, bij inbreuk niet bestatigt door de WA wordt het art. 515 niet
toegepast nml. forfait gevolg score 5-0)
(art. 575/a opstellen geschorste speler + 599/b + 598/c opstellen geschorste grensr. of afgevaardigde + 446/e in der minne
regeling RLV vzw-1°secretaris)
Artikel 222 :
Ten allen tijde moet een speler de functie van KAP (armband duidt de functie aan) waarnemen. De KAP vertegenwoordigt
samen met de WA hun clubbestuur tijdens de wedstrijd. (art. 260/2 rechtverlies kapt. +256 clubbestuur vertegenw.+ 530/7
zelfde art. + 596/e)
Artikel 223 :
Een speler moet minstens 16 jaar zijn (zie art.23/e) of worden in de periode tussen de start van het seizoen en de start van
een nieuw seizoen. (art. 557 veteranen leeftijd)
Artikel 224 :
Elke inbreuk op het HR (zie Hfst. straffen en boeten) wordt bestraft en aldus beboet. Elke boete aan een club opgelegd is
verhaalbaar op de bestrafte speler indien deze de oorzaak is van de boete.(art.270 verwijten a/d ref vòòr de wedstrijd)
Titel 6 : Spelerslijsten(niet werkende leden)
(zie artikel 201 geen spelerslijsten bij)
Artikel 225 :
Een spelerslijst die in slechte staat is of vuil is of gewijzigd is of verloren is, wordt vervangen door het RLV vzw-secretariaat.
De onkosten zijn ten laste van de in gebreke zijnde ploeg.(art. 597/g)
Artikel 226 :
Ieder speelseizoen wordt via de media zoals o.a. in het orgaanblad of op internet, de datum van uitgifte van de
spelerssteekkaarten voor het nieuwe seizoen bekendgemaakt.
(alle spelerscontracten bij de clubs lopen dan teneinde, de spelerscontracten zijn hernieuwbaar)
Artikel 227 :
De spelerslijst mag maximum 30 spelersnamen bevatten (geschrapte niet inbegrepen). Een geschrapte speler die door een
ander speler wordt vervangen op de spelerslijst, kan tijdens hetzelfde seizoen niet meer worden her ingeschreven op de
zelfde lijst; alle spelerspassen van geschrapte spelers moeten binnengebracht worden op het secretariaat. (AV-08-09) Er
wordt niet meer geschrapt tenzij het om een overgang gaat van een speler naar een andere ploeg met het schriftelijk
akkoord van de LAV der betrokken ploegen. (AV. 93 - 94)(de speler is vrij van allerlei schulden)
Artikel 228 :
De spelerslijst van elke ploeg moet tijdig en vòòr de aanvang van de wedstrijd bij de scheidsrechter berusten. (Min. 15
minuten)(art. 201 recht vrije spelerspassen inzien+ 187 spelerspassen ter beschikking stellen tegenstander)
Artikel 229 :
Het schrappen en toevoegen van namen op de spelerslijst is alleen toegestaan aan de RLV vzw-1°secretaris of zijn
vervanger. (art. 602 grootte van de boete wordt bepaald door de RB)
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Artikel 230 :
Voor de Start van het nieuwe seizoen, ten laatste op 01 Juni moeten alle spelerspassen zonder uitzondering, fiches en
andere modaliteiten, getypt of in drukletters ingevuld, op de RLV vzw-zetel worden afgegeven. Worden de spelerslijsten
later ingediend dan wordt de ploeg beboet (art.596g ) per dag te laat vanaf 06 juni tot inlevering . De nieuwe ploegen die
eventueel aansluiten nà 01 juli krijgen de tijd hun spelerslijsten in te dienen tot 01 augustus. (AV.95-96)+(AV.96-97)+(AV.9900)+(AV.13-14)
Artikel 231 :
Het is verboden spelerslijsten te wijzigen door overplakking of te wijzigen met eender welk product of op eender welke
manier. Elke inbreuk staat gelijk met o.a. een inbreuk op art. 219 (onregelmatig speler). De boete staat vermeld in art.
599/b. (Zie art. 575/b onregelmatig speler )(AV. 90 - 91)
Titel 7 : Spelersaansluitingen.
Artikel 232 :
Tijdens de heenronde is het aansluiten van één of meerdere spelers bij een ploeg met een onvolledige lijst mogelijk (art.
530/13 definitie over de heenronde)
Artikel 233 :
Er mogen slechts twee nieuw aangesloten spelers per wedstrijd opgesteld worden en dit de speeldag volgend op de
aansluiting, tenzij de speler(s) op de speeldag zelf wordt (worden) aangesloten, tenzij het art. 234 (noodgeval) wordt
toegepast.(art.23 alle nieuw aangeslotenen moeten verzekerd zijn bij aansluiting + doktersattest voorleggen bij eerste
aansluiting bij het RLV vzw)
Artikel 234 :
In noodgeval kan in overleg tussen de RLV vzw-voorzitter en de RLV vzw-1° secretaris beslist worden tot de aansluiting van
meer dan twee speelgerechtigden op dezelfde speeldag. Het principe geldt dat een elftal volledig moet kunnen
aantreden.(art. 433 zelfde artikel+160 raadplegen vrije spelerspassen en selectie spelers)(opgelet voor geveinsde tekorten
om te versterken zie art.336 onregelmatigheden +446 misbruik van vertrouwen))
Artikel 235 :
Tussen 21 juli en de start van het seizoen geldt artikel 233 niet, alle spelers aangesloten tijdens die periode mogen spelen
op de eerste dag van de RLV vzw-kompetitie of RLV vzw-sportinitiatief.
Artikel 236 :
Tijdens DE HEENRONDE kunnen nieuwe spelers worden aangesloten in het eerste deel van de week, ten laatste
dinsdagavond mits correcte bezorging van spelerskaart en een recente pasfoto op adres van de gevolmachtigde; de
spelerspas wordt na aanmaak per post verstuurd of na afspraak afgehaald op het aangegeven adres op
zaterdagvoormiddag tussen 11:00 en 12:00 uur. (AV.08-09)
(art. 434 afwijken aansluitingstijdstip)(AV05-06)
Artikel 237 :
De verplichting v/h LAV genoemd in het art. 23 werd vervuld, het kandidaat-lid werd voorlezing gedaan, het doktersattest bij
eerste aansluiting KUNNEN voorleggen OP VRAAG en in het bezit van het LAV.
(AV05-06)
De spelersaansluitingen worden pas uitgevoerd wanneer ook volgende zaken in orde zijn en in drukletters op de steekkaart
zijn ingevuld :
a) het stamnummer van de ploeg in de rechterbovenhoek
b) de naam van de ploeg bij club n° 1
c) de datum waarop de ploeg de speler aansloot
d) naam van de speler + eventueel gekend stamnummer.
e) de volledige voornaam van de speler
f) adres + postcode + gemeente van de speler
g) geboortedatum van de speler(eventueel de geboorteplaats)( vzw wet art.2) min 18 jarigen speeltoelatingsbewijs
van verantwoordelijke ouder of voogd(zie art.210)
h) handtekening van de speler + eventueel ouder of voogd en hun voornaam (zie 237/g)
i) een recente pasfoto van de speler. Elk ontbrekend element zal beboet worden zoals voorzien in art.595 (AV. 93 94)(AV/04-05)
j) elke speler is schuldenvrij met zijn vorige ploeg
Titel 8 : Spelersaansluitingen in speciale gevallen.
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Een reservedoelman aansluiten is altijd mogelijk als de titularis uitvalt, geschrapt werd van de lijst en de spelerspas werd
ingeleverd op het RLV vzw-secretariaat. Het DB behandelt de aanvraag.
(zie art.107 DB en snelle beslissing)(AV 93 - 94)
Artikel 238 :
Tijdens de terugronde kunnen volgende gevallen spelers worden aangesloten (zie Hfst.- boeten) : (AV. 84 - 85)
a) als een ploeg tweemaal naeen onvolledig aantrad en de REF dit noteerde op het wedstrijdblad. Hier kan het aantal
spelers worden aangeworven zoals vermeld op het wedstrijdblad, er dient rekening te worden gehouden met de
art. 336 (RLV vzw-voorzitter laat geen onregelmatigheden toe)+ 530/10 PW wet+11 (verhaalboete die de overgang
beletten)+ 87(volmachten aan individuen)die de aansluiting in de weg kunnen staan.
b) (art. 597/i inschrijving terugronde per nieuwe speler) (opgelet voor geveinsde tekorten om te versterken zie Art.336
onregelmatigheden+446 misbruik van vertrouwen))
Artikel 238/1 :
Schifting voor beker- en schaalwedstrijden, tenzij deze plaatsvinden tijdens de terugronde. (art. 242 eliminatie wedstrijden
geen aansluitingen spelers+241kompetitie terugronde)
Artikel 238/2 :
Een geschorste speler van o.a. een ander verbond kan bij het RLV vzw aansluiten mits toestemming van het DB of de RB.
(zie art. 248/c spontane melding geboden door de aanvragende club) (zie art. 530/11 verhaalboete v/e club of RLV)(AV. 84 85)
De vergaderingskost valt ten laste van de aanvragende club.(art.598/d )
Titel 9 : Geen mogelijkheid om een speler aan te sluiten.
Artikel 239 :
Geschrapt. (AV. 90 - 91)
Artikel 240 :
Per telefoon of als de persoon, die zich beroept op de PW wet om schorsingen en/of andere meldingen via het orgaanblad of
internet onmogelijk maakt voor het RLV vzw en de club, kan niet aansluiten of wordt uitgesloten(na schriftelijke herroeping
van de toelating art.208).
"de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 08/12/1992"(art.530/10)
Artikel 241 :
Tijdens de terugronde van de kompetitie, geen doktersattest bij eerste aansluiting(art.3/c).
Artikel 242 :
Voor de eliminatiewedstrijden.
Artikel 243 :
Op een ander tijdstip dan voorzien dan in art. 236.
Artikel 244 :
Geschrapt. (AV. 90 - 91)
Artikel 245 :
Indien de aan te sluiten speler te jong is volgens art. 555 (leeftijd veteranen )+ 223 (leeftijd jongeren+237/g geen
toelatingsbewijs tot spelen) of het om een geschorste of een op inactief gestelde speler gaat. (vb. er loopt een procedure
tegen de speler bij een of andere instantie of verbond art.163/c)(AV. 86 - 87)
Titel 10 : Regelmatig, onregelmatig, risicospeler
Artikel 246 :
Een regelmatig aangesloten speler is deze waarvan alle elementen bekend zijn op de RLV vzw-zetel volgens art. 237 en
die een spelerspas bezit van het RLV vzw.
(een speler die zijn spelerspas verloor moet verder beschouwd worden als regelmatig speler, men moet de nieuwe
spelerspas aanvragen binnen de maand na de verliesmelding via het orgaanblad, zie verder art.600/a vernieuwingskosten)
Artikel 247 :
Een onregelmatig speler is deze vreemd aan het RLV vzw en in opspraak met art. 246. Elke inbreuk wordt bestraft en
beboet zoals het RLV vzw-HR voorziet. Hier is het reeds voldoende een onregelmatig speler op het wedstrijdblad in te
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schrijven om de inbreuk te plegen (art. 219 sancties). Een handtekening van een speler nabootsen op de spelerslijst
betekent dat de speler "onregelmatig" is aangesloten.
Artikel 248 :
Een risico-speler is diegene die sedert het seizoen 79/80 (instel-ogenblik v/d regel) :
a) twee keer werd uitgesloten voor handtastelijkheden of ruw spel of dreigementen. Het retrotijdsbestek bedraagt 3
seizoenen.
b) werd geschorst voor ten minste 1 jaar of opschorting kreeg bij clementie (art. 492/2) voor handtastelijkheden
tegenover personen door een functie aan het RLV vzw verbonden (scheidsrechters, grensrechters, WA’s,
clubbestuursleden, bestuurders, HWW, WW en anderen, evenals supporters).
c) in een ander verbond voor ten minste 1 jaar werden geschorst voor handtastelijkheden of andere redenen.(art.
238/2 speler mag spelen i/h RLV vzw)
d) elke speler sedert het seizoen 82/83 valt onder punten a), b) of c) hierboven.
Artikel 249 :
Een risico-speler is alleen bekend op de RLV vzw-zetel en bij het LAV van de club waartoe hij behoort.(wet op de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 08/12/1992")
Artikel 250 :
Elke schorsing of inactiefstelling van een risico-speler telt dubbel (evenals de boetes) als het inbreuken betreft voor
handtastelijkheden (is ook elke vorm van fysiek geweld) of ruw spel of "dreigementen". (AV98-99)(art. 576 strafverdub. +
607/4 met een gelegenheidsref x 4) (AV. 90 - 91)
Artikel 251 :
Het begrip 'risico-speler' vervalt wanneer de speler in drie opeenvolgende speelseizoenen niet meer werd geschorst voor
handtastelijkheden of ruw spel of dreigementen.
(vb. de speler pleegt de inbreuk op 10/10/90 en wordt verder niet meer geschorst tot en met 10/10/93 dan is de
speler automatisch geen risico-speler meer vanaf 11/10/93)
Artikel 252:
geschrapt AV/97-98
Titel 11 : Het tekenen van twee spelerslijsten.
Artikel 253 :
Men mag nooit op twee spelersfiches(of RLV vzw-lijsten of enig RLV vzw-document) tekenen, tenzij men tijdens het seizoen
op één lijst werd geschrapt door de RLV vzw-1°secretaris. (art.575/d schorsing van 1 jaar bij inbreuk +art. 446/c in het geval
dat "in der minne regeling" en de verzoeningscommissie faalden)
Artikel 254 :
In éénzelfde seizoen mag men nooit tegelijk (tenzij het HR dit toelaat) op twee of meer spelersfiches tekenen van clubs van
het RLV vzw. Is dit toch gebeurd, dan volgt er na een in der minne regeling, een DB-vergadering die optreedt als
verzoeningscommissie in het volgende geval :
a) de betrokken speler betaalt de vergaderingskosten vooraf. (art.601/a+art.607 acht dagen vòòr de vergadering
betalen v/d kosten op de RLV vzw-zetel)
b) de clubs houden het been stijf en een vergelijk in der minne was niet mogelijk. Een afwezige partij stemt
automatisch in met de beslissing getroffen door het DB indien er geen verzoening tot stand komt wordt de speler
voor het seizoen geschorst en geschrapt van de spelerslijsten van de betrokken clubs. De speler mag steeds
pogen vrij te komen door persoonlijke contacten en kan desgevallend zijn vrijbrief afgeven op het RLV vzwsecretariaat vòòr de verzoeningsvergadering. (art. 117 DB als verzoeningscommissie + art446/c in der minne
regeling (indien de speler vrij komt vòòr de terugronde kan de speler alsnog worden ingeschreven in de
ploeg naar zijn keuze).
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HOOFDSTUK 12 : DE PLOEGKAPITEIN (KAP)
(de KAP is samen met de WA de spreekbuis v/h clubbestuur op het veld)
Titel 1 : Plichten.
Artikel 255 :
In moeilijke omstandigheden, waarbij een schorsing van de wedstrijd in de lucht hangt, is de KAP en de WA verplicht hun
spelers te kalmeren en de scheidsrechter bij te staan (art.422 bis van het strafwetboek, mens in nood)zodat de REF de
wedstrijd opnieuw onder controle kan krijgen. Elke laksheid (burgerlijke ongehoorzaamheid) op dat gebied wordt bestraft
(art. 299 ref aanwenden van alle mogelijke middelen +167 niet verlenen van bijstand door de WA +567/g geen onmiddellijk
gevolg geven aan het appel van de ref +568 strafverhoging van de kapitein +84 RB voorziene en onvoorziene zaken)
Artikel 256 :
Tijdens de wedstrijd op het veld vertegenwoordigt de KAP met de WA hun clubbestuur en is de KAP en de WA herkenbaar
door hun armband. (art. 222 zelfde tekst als artikel 530/7 ploegkapiteinsfunctie moet steeds waargenomen worden + 596/e
zonder armband)(AV. 96-97)
Artikel 257 :
Bij ongeregeldheden verlaat de KAP als laatste het veld, helpt de ref of andere bedreigde personen.(art.422 bis
strafwetboek mens in nood + art 567/g straffen)
Artikel 258 :
De KAP bezit alle rechten en plichten van een clubspeler(tijdens de wedstrijd op het veld heeft de KAP alle clubrechten
en plichten).
Titel 2 : Rechten.
Artikel 259 :
De KAP, in overleg met de WA, mag een eigen speler van het veld sturen en vervangen als zij dit nodig achten. De KAP of
de WA verwittigt de REF over deze vervanging.
Artikel 260 :
De KAP of de WA mag de REF inlichten over : (art. 309 de ref moet luisteren )
a) onregelmatigheden van mede- of tegenspelers
b) partijdigheid van een grensrechter
c) tijdens de wedstrijd mag de KAP of de WA bemiddelen tussen de REF en hun spelers. In bovenstaande punten let zij er
wel op dat hun inlichtingen de wedstrijd niet stilleggen of ontredderen door hun tussenkomsten.
Artikel 260/1 :
niet in gebruik
Titel 3 : Verlies van rechten
(plichten blijven behouden)
Artikel 260/2 :
Een ploegkapitein zonder armband verliest alle rechten van een ploegkapitein.(zie art. 596/e boete zonder armband +222
de functie van kapitein moet steeds waargenomen worden door een speler)
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HOOFDSTUK 13 : DE SCHEIDSRECHTER (REF of ref (afgekort))
(GELEGENHEIDSSCHEIDSRECHTER).(bevoegdheid DB-SK)
Titel 1 : Aanvaarding van de REF.
Artikel 261 :
De RLV vzw-2°secretaris werft de REF’s aan in overleg met de SK-voorzitter. Beiden bezorgen de nieuwe REF’s de nodige
inlichtingen. In ieder geval moet de RLV vzw-2° secretaris contact hebben met de nieuwe REF en beslist de RLV vzw2°secretaris nooit alleen tot de aanwerving. De nieuw aangeworven REF moet een doktersattest voorleggen. (art. 360 RLV
vzw-1°secretaris houdt de doktersattesten bij) (zie art. 213 mag geen schulden hebben bij de club of ploeg die Hij
eventueel verlaat+ art. 3/c morele plicht het doktersonderzoek + min 18 jarigen toelating van verantwoordelijke ouder of
voogd)
Titel 2 : Ontslag van de ref
Artikel 262 :
a) op eigen verzoek, schriftelijk gericht aan de RLV vzw-zetel.(geen stemming) (art.134/a manieren om ontslag te
nemen of te krijgen)
b) indien twee derden van de AV zijn ontslag stemt(indien de ref een LAV is).
c) indien de SKK zijn schrapping adviseert aan de RB en deze het advies handhaaft. (indien de ref geen LAV is)(art.
144 inbreukenbehandeling SKK)
d) indien de RB, al dan niet op advies, tot schrapping beslist. (indien de ref geen LAV is).
e) in de gevallen voorzien door het HR.(als LAV stemming AV, geen LAV stemming RB )
f) ongegronde afwezigheid op wedstrijden en SK-vergaderingen die als verplicht werden aangekondigd (E.H.B.O.onderricht)
g) voor de verzekering geen ontlastingsbrief tekende of zijn sportverzekering niet betaalde.(lidgeld niet betalen houdt
hem geschorst voor alle functies, hier kan slechts twee maanden lidgeld aangerekend worden, gezien de refs om
de twee maanden vergaderen)
Titel 3 : Leeftijd en geslacht van de ref.
Artikel 263 :
Een (gelegenheidsscheidsrechter) REF moet ouder dan 16 jaar of 16 jaar worden in de loop van het aan gang zijnde
speelseizoen. (Hij mag in elk geval niet geschorst zijn in een functie door het RLV vzw)
Titel 4 : Dwaling van de ref.
Artikel 264 :
Een scheidsrechterlijke of een andere dwaling die geen invloed had op de uitslag van de wedstrijd kan nooit aanleiding
geven tot het her spelen van die wedstrijd. Indien “in der minne regeling” faalt zie art. 446. Brengt de RLV vzw-1°secretaris
de beslissing ter kennis aan het DB of de RB.
(Art. 437 scheidsrechterlijke dwaling + HFST 47 - 6° Alinea interpretatie v/h HR)
Artikel 265 :
Indien in weerwil van art. 264 het DB of de RB beslissen de wedstrijd te her spelen, worden de kosten betaald door de SKkas of door de RLV vzw-kas.(art.437 scheidsrechterlijke dwaling erkent door RLV vzw-1°secretaris +137 SK-kas en de
tussenkomsten +84 onvoorziene zaken behandelen +549/1 klacht dwaling strafschoppen loting zie ter zake art. 543/b )
Titel 5 : Rechten van de ref.
Artikel 266 :
Indien de REF aan eenzelfde speler tijdens de wedstrijd een gele en een rode kaart toont, noteert de REF beide kaarten en
de reden. De ref mag ook twee keer geel noteren en de reden. Dit laatste kan hem worden gevraagd tijdens een
bemiddeling. (art. 582/2 strafmildering door de ref is hem toegestaan als aangestelde v/d RB).
Artikel 267 :
De REF mag om vervoer verzoeken bij de RLV vzw-2°secretaris. De bezoekende ploeg of de thuisploeg zorgen voor het
vervoer.(art. 377 RLV vzw-2°secretaris organiseert het vervoer)
Artikel 268 :
Als er twee REF’s op een wedstrijd aanwezig zijn waar beiden aangeduid werden voor deze wedstrijd, heeft de oudste in
dienstjaren het voorrecht de wedstrijd te fluiten.(de REF’s maken eventueel ondereen uit wie zal fluiten)(art. 277
aanduidings-kaart bewijs ter betaling + 80 functiekosten te betalen door het RLV vzw a/e ref)
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Artikel 269 :
De ref kan de grensrechter (mannelijk of vrouwelijk) weigeren tijdens een wedstrijd als deze duidelijke partijdigheid aan de
dag legt of opzettelijk verkeerd zwaait of als de ref werd ingelicht door de KAP of WA en dit juist bevond (zie art. 464/6 en
464/7 aangaande de grensrechter en zijn rechten ) (AV. 88 - 89). De ref moet de grensrechter weigeren die niet beschikt
over een vlag of te jong is (-16 jaar) of de ref beledigd heeft vòòr de wedstrijd. (art.260/b partijdigheid+461mannelijk of
vrouwelijk geslacht) (av/03-04)
Artikel 270 :
Al wie de ref verwijten toestuurt vòòr de wedstrijd mag de REF verbieden te spelen of te vlaggen. De ref noteert deze actie.
(art. 463 grensrechter uitsluiten vòòr wedstrijd + 567/i wedstrijd schorsing bij weigering optreden bij verwijten vòòr wedstrijd)
Artikel 271 :
De ref beslist welke voorlijn de grensrechters zullen vlaggen.(art. 464 zelfde artikel + beweegruimte aan de grensrechter
geven) In bekerwedstrijden bij strafschoppen duidt de ref het doel aan waar de strafschoppen genomen worden
(art.546+547)
Artikel 272 :
De ref mag bijstand eisen van de ploegkapiteins en/of de clubafgevaardigden, ingeval van ongeregeldheden vòòr, tijdens of
na de wedstrijd, de REF noteert elke inbreuk.(art.567/g) (art. 260 kapiteins bemiddeling+ 255 kapitein staat de ref bij + 167
wedstrijdafgevaardigde moet de ref bijstaan art.422/bis Strafwetboek mens in nood)
Artikel 273 :
De ref mag een bemiddeling weigeren van een KAP of van een WA. (art. 260/c bemiddeling van de KAP + art. 200 WA
bemiddeling bij de ref)
Artikel 274 :
a) De ref mag aan de RLV vzw-2°secretaris(of deze die de aanduidingen doet) vragen een bepaalde wedstrijd te
fluiten. Deze alleen kan de ref dat weigeren voor een door hem bekende reden.
b) De ref mag op een DB- of RB-vergadering een klacht (vb. morele schade) intrekken die de ref formuleerde tegen
een (niet)verbonden functiepersoon van het RLV vzw. De vergaderingsboete blijft behouden. Deze moet betaald
worden door de club waartoe de (niet)verbonden functiepersoon (vermoedelijk) behoort. Dit geldt niet voor
handtastelijkheden(evenals voor elke vorm van fysiek geweld).(het DB of de RB beslist over andere zaken die
het HR als inbreuk voorziet, men laat hem al dan niet inspraak hebben).(art. 336 RLV vzw-voorzitter weert
onregelmatigheden +373 advies RLV vzw-voorzitter aanduiding ref +503 intrekken klacht LAV enz....) (AV98-99)
c) als de ref speler wenst te worden stopt de ref met fluiten,(Zie art. 336 RLV vzw-voorzitter weert onregelmatigheden
+ 84 BR onvoorziene zaken + 310/6 verbodsbepalingen ref +530/11 met schulden kan niemand veranderen van
ploeg, idem voor de ref.
Titel 6 : Vergoeding en vergoedingsrecht van de ref.
Artikel 275 :
De scheidsrechtersvergoeding (bedrag: art. 597/o) is een tegemoetkoming in zijn kosten.
Ze wordt bepaald door de AV (AV 96-97)(AV 99-00)(AV.01-02)(AV08-09) en dient voor :
a) de lidgelden van de ref bij de Federatie te Brugge.
b) de premie van de ref voor zijn sportverzekering.
c) de bijdragen van de ref als lid van de SK.
d) het aanschaffen door de ref van zijn uitrusting.
e) het onderhoud door de ref van zijn uitrusting.
f) de verplaatsingskosten van de ref voor:
a. de wedstrijden die de ref moet leiden.
b. de SK-, DB - of RB-vergaderingen waarop de ref wordt uitgenodigd.(art. 80 functiekosten) (AV. 90 -91)
g) het verplicht verteer van de ref, gevolg van zijn RLV vzw-functie.(AV. 88 - 89)
Artikel 276 :
De vergoeding van de ref om een wedstrijd te leiden wordt hem steeds vòòr de wedstrijd uitbetaald. (art.597/o) (indien er
moedwil mee gemoeid is, kan de RLV vzw-1°secretaris een in der minne regeling toepassen volgens art.446/m en
een boete toepassen zoals art. 596/d voorziet )
Artikel 277 :
Indien de ref samen met een andere RLV vzw-scheidsrechter werd aangeduid om dezelfde wedstrijd te leiden door de RLV
vzw-2°secretaris, dan bewaart de ref zijn aanduidingskaart als bewijsstuk zo de ref die wedstrijd niet floot en de andere ref
het wel deed. De vergoeding wordt de ref in dit geval door de RLV vzw-kas betaald, na goedkeuring door de RB. Indien de
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aanduiding telefonisch gebeurde, zal de RLV vzw-2°secretaris als getuige optreden.(art. 268 oudste in dienstjaren fluit + 80
functiekosten + 443 telefoongesprekken vorderen)
Artikel 278 :
Bij forfait is de volledige vergoeding verschuldigd. De ref vraagt de vergoeding aan de forfaitgevende of forfaitkrijgende
ploeg. Wordt de ref niet betaald, dan noteert de ref dit op het wedstrijdblad en /of meldt dit aan de RLV vzw1°secret.(art.521/a 1/2 vergoeding )
Artikel 279 :
De ref heeft recht op de halve vergoeding (zie art. 597/o) als de ref de wedstrijd afgelast of als de terreineigenaar of
terreinbewaarder de wedstrijd niet laat doorgaan. In dit geval ontvangt de ref van iedere ploeg een kwart vergoeding (zie
art.597/o) en wordt er niet gespeeld. De wedstrijd moet uiteraard worden uitgesteld op datum en uur zoals vermeld op de
RLV vzw-kalender. (art. 480 uitstel v/d wedstrijd later overgespeeld + AV. 90 - 91 + 597/b ) (AV.96-97)(AV.99-00)
Titel 7 : Verlies voor de ref van vergoedingsrecht of een gedeelte ervan.
Artikel 280 :
Indien beide WA’s beslissen elders te spelen nadat de terreineigenaar of terreinbewaarder de wedstrijd op zijn veld niet
toeliet en de scheidsrechter de nieuwe verplaatsing niet wenst te maken. (art.177 aanstellen gelegenheidsref door
thuisploeg)
Artikel 281 :
Als de REF niet wenst te spelen en de ploegen dit toch wensen met toestemming van de terreineigenaar of
terreinbewaarder. (art.177 thuisploeg stelt de gelegenheidsref aan)
Artikel 282 :
Als de REF te laat komt en de wedstrijd reeds bezig is met een gelegenheidsscheidsrechter en de beide WA’s besluiten zo
verder te spelen. Bij een verkeerde uur-aanduiding op de toegestuurde kaart van de ref kan de ref de vergoeding verhalen
op het RLV vzw na goedkeuring van de RB. (art.177 thuisploeg stelt gelegenheidsref aan + 194/1 zelfde artikel weigeren van
ref die te laat komt)
Artikel 283 :
Zo beide WA’s beslissen dat de REF onder invloed verkeert of onvoldoende fit is, kan de ref geweigerd worden en beslissen
de WA’s over de vergoeding, die in principe niet verschuldigd is.(art. 198 zelfde artikel, thuisploeg moet volgens art. 177 een
gelegenheidsref aanstellen)
Artikel 283/1 :
De REF die de wedstrijd staakt voor de aanvang van de 2de helft wegens onbespeelbaarheid van het terrein heeft slechts
recht op de helft v/d vergoeding (art. 597/o). Beide ploegen delen in dit geval de kosten (terrein + REF).(art. 480 ref stopt de
wedstrijd, vergoeding en overspelen later)
Titel 8 : Plichten en bevoegdheden van de ref.
Artikel 284 :
De ref laat nooit spelen op ijsvelden, met te korte hoekvlaggen (minder van 1.50 m). De ref verwijdert alle vreemde
voorwerpen die een gevaar betekenen voor de spelers. Ook spelers in gipsverband laat hij niet spelen, evenmin spelers of
grensrechters onder schijnbare invloed van middelen zoals alcohol of andere simulerende middelen. (art.166
gipsverbanden +173 onder invloed of arbeidsongeschikt)
Artikel 285 :
Als de ref een VSK-straf te laag vindt of niet conform met het HR en na een nieuw beraad geen resultaat oplevert, tekent hij
voor 'niet akkoord'. De ref moet de VSK starten. (zie art.190 WA en de ref brengen de VSK in werking +77 aangestelde RB
+287 aangestelde v/d RB en bevoegdheid)
Artikel 286 :
Al wie in conflict raakt vòòr de wedstrijd legt de ref verbod op te spelen. De ref noteert dit. Dit is ook het geval indien één of
beide ploegen hierdoor onvolledig moet aantreden, het zonder grensrechter zal moeten doen of zelfs forfait moet geven.
Conflicten tot 15 minuten nà de wedstrijd noteert hij op het wedstrijdblad. Nadien meldt de ref alle conflicten op de zetel, ook
die de ref niet kon noteren. (art. 8 conflicten meer dan 15min. vòòr en na de wedstrijd zijn strafrechterlijk en buiten de RLV
vzw-bevoegdheid, het gerecht wordt ingeschakeld)
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Artikel 287 :
De REF bezit de bevoegdheid als aangestelde van de RB tijdens de wedstrijd. De ref beslist inzake uur(aanvangsuur),
duur(wedstrijdduur en rusttijd) en zijn spelreglement inzichten zijn bindend (zie art. 530/1 duur wedstrijd = 2x 35 min. rust
max. 10 minuten of minder), zijn tuchtmaatregelen zijn bindend. (art. 77 RB staat borg voor zijn aangestelden)
Artikel 288 :
De ref moet lid zijn van de SK en elke verplichte vergadering bijwonen om het RLV vzw niet te schaden door onwetendheid.
De ref maakt zich de statuten, het HR ,de PW-wet en de wet van 02/05/2002 eigen. De ref leeft ze na en laat ze naleven,
noteert dit bij inbreuk of verwittigt hiervan de RLV vzw-zetel, de ref met twijfels vraagt advies aan de bestuurders van het
RLV vzw.
Artikel 289 :
Als aangestelde van de RB tijdens de sportontmoetingen heeft de ref volgende taken te vervullen :
(art. 77 de RB staat borg voor zijn aangestelden en gevolmachtigden)
a) door tijdige en gepaste ingrepen lichamelijke en andere (verbale) risico's vermijden
b) beschermen tijdens de wedstrijd van alle personen door een functie verbonden aan het RLV vzw (art. 305
grensrechter beschermen tegen verbaal geweld)
c) eerlijk en zonder vooroordelen de voorschriften van het spelreglement en deze van de VSK toepassen.
d) een waardige houding aannemen tegenover de aangesloten leden en de buitenstaanders (zie ook ter zake art.
288). De ref helpt de naam en faam hoog houden van het RLV vzw en verdedigt deze waarden en laat ze naleven
door de RLV vzw aangeslotenen tijdens de wedstrijden die de ref leidt of waar de ref niet leidt, doch wel aanwezig
is.
Artikel 290 :
De ref noteert elke inbreuk tijdens het spel evenals het aantal strafpunten. Deze mogen echter niet in tegenspraak zijn met
het HR ter zake (art. 446 de RLV vzw-1°secretaris past ze desgevallend aan na samenspraak)(Hfst. 43, titels 1 en 2
strafnormen voor de ref).
Artikel 291 :
Zo de staat van het veld het niet toelaat zonder lichamelijk gevaar te spelen of de wedstrijd verder te zetten, moet de ref
deze niet starten en/of stoppen.
Artikel 292 :
Een REF die arbeidsongeschikt is, heeft de plicht dit te melden aan de RLV vzw-2°secretaris die de ref in dergelijk geval
nooit een wedstrijd mag toevertrouwen. (art. 372 schrappen van de beurtrol van aanduiding)
Artikel 293 :
Bij mist mag de REF 45 minuten wachten indien de ontmoeting normaal moest aanvangen vòòr 9 u. 30 vooraleer de
wedstrijd te verdagen. De ref mag dit niet doen als er op hetzelfde terrein een tweede ontmoeting is gepland op een later
uur. (Zie art. 476 bij mist met een wedstrijd volgend mag max. 20minuten worden gewacht)
Artikel 294 :
De ref kan geen enkele wedstrijd weigeren, tenzij de RLV vzw-2°secretaris dit toch toestaat.
Artikel 295 :
Waar er een vrije zone is moet de ref deze vrij houden. De ref roept desnoods de hulp in van de WA’s. De ref hervat de
wedstrijd zodra de zaak geklaard is, zo niet staakt de ref de wedstrijd.
Artikel 296 :
De ref weert of neemt actie indien :
a) spelers die onder invloed of onvoldoende fit zijn of deze die door omstandigheden een gevaar opleveren voor
zichzelf of voor anderen. (art. 166 gipsverbanden +173 onder invloed is of komt en/of arbeidsongeschikt
opgepast voor allerhande soorten ringen, : laten verwijderen of overplakken!!
b) de uitrusting van beide ploegen dezelfde is. Er mag geen kleurverwarring mogelijk zijn. In dit geval verandert de
thuisploeg van kledij. (art. 175/g thuisploegafgev.)
c) de voetbalschoenen niet braamvrij zijn, de kousen niet opgetrokken, geen beenbeschermers (VERPLICHT) (zie
art. 166 gipsverbanden+ 567/g geen onmiddellijk gevolg geven a/h verbod te spelen)(AV.91 - 92).
Artikel 297 :
De ref (of de WW) controleert de verbandkist en noteert elk ontbrekend stuk hieronder opgesomd:
verbanden, een ontsmettingsmiddel, een roestvrije schaar, een band om bloedingen te stelpen, een scheidsrechtersfluit, een
rode en een gele kaart, een opblaasbare spalk is aan te prijzen.(zie Hfst. 37 in bijzonder art. 531 inhoud van de
verbandkist)Tevens is er verplicht een gevulde waterzak aanwezig op het terrein.(av/03-04)
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Artikel 298 :
De ref kent de fairplaypunten toe aan beide ploegen. Hierbij moet de ref geen rekening houden met gele en/of rode kaarten,
een onvoltallig elftal en/of het ontbreken van een grensrechter. De ref kent de punten toe volgens het algemeen verloop van
de wedstrijd. Verder geeft de ref ook een puntenquotering voor beide grensrechters en
noteert hij de doelpuntenmakers (AV 08/09)
Artikel 299 :
Alvorens een wedstrijd te schorsen moet de ref alle mogelijke middelen aanwenden om de wedstrijd te eindigen. De ref roept
desnoods de hulp in van de KAP’s en de WA’s. Krijgt de ref bij hen geen gehoor dan stopt de ref het spel.(art.255 de KAP
moet bijstand verlenen + 167 WA moet bijstand verlenen+567/g)
Artikel 300 :
De ref noteert(korte omschrijving van) elk voorval op het wedstrijdblad evenals de namen van geblesseerde spelers die
eventueel werden afgevoerd.(nuttig voor de sportverzek. + mutualiteit + eventueel de werkgever + gerecht)
Artikel 301 :
De ref past de voetbalspelreglementen toe zoals ze worden toegelicht op de SK-vergaderingen en dit in aanvulling van de
reglementen van FIFA of KBVB. De toepassing door de ref is bindend.
Artikel 302 :
De ref gaat ééns per jaar naar zijn huisdokter. Het geneeskundig attest, waaruit blijkt dat de ref geschikt is, bezorgt de ref op
de RLV vzw-zetel. Een inbreuk op dit artikel wentelt zijn verantwoordelijkheid niet af op het RLV vzw of op deze die hem
opstelt.
(art. 406 annulatie doktersonderzoek door het RLV vzw georganiseerd. AV 84 -85)
Artikel 303 :
De ref volgt steeds de gedachtengang van de WA inzake het RLV vzw-reglement(HR) en de toepassing ervan. De WA(‘s)
is (zijn) dan ook verantwoordelijk voor de uitvoering (lees zijn dwalingen) en de gevolgen. (art. 193 zelfde artikel quasi
inhoud)
Artikel 304 :
De ref zorgt voor de nodige bewegingsruimte voor de grensrechter. De ref staakt desnoods het spel en roept de WA’s en de
KAP’s ter hulp.(art. 464 de ref bepaalt de voorlijn te vlaggen door de grensrechter, bewegingsruimte)
Artikel 305 :
De ref beschermt de grensrechter en anderen tegen kritiek of aanvallen uitgaande van de spelers.
(art. 464/2 de grensrechter mag bescherming eisen van de ref)
Artikel 306 :
Vooraleer naar het veld te stappen moet de ref de vrije lijnen op het wedstrijdblad doorstrepen. De ref mag toelaten dat een
speler op een doorstreepte lijn wordt ingevuld zolang de wedstrijd nog niet startte. De ref noteert dergelijke zaak. Elke
inbreuk is een administratieve inbreuk en gelijk te schakelen met de inbreuk van artikel 215 en bijgevolg aanzien als een niet
ingeschreven speler op het wedstrijdblad.(zie art.446/m administratieve inbreuk in der minne regeling)
Artikel 307 :
Tot maximum 15 minuten nà de wedstrijd moet de ref toelaten dat de WA’s alles kunnen lezen wat de ref neerschreef op het
wedstrijdblad of wat de andere partij noteerde. Vijftien minuten nà de wedstrijd mag er niemand meer schrijven, ook de ref
niet.(art. 199 rechten WA + 113 ongehoorde kritiek en klacht + 469/1 wedstrijdblad in gesloten omslag + art. 495 verslag
binnen 48 uren)
Artikel 308 :
De ref luistert naar elke bemiddelingspoging maar heeft het recht er geen gevolg aan te geven. (art. 200 bemiddeling WA
mildere formulering klacht + 126 VSK-voorzitter, de gevolmachtigde eindbeslissing akkoord of niet akkoord)
Artikel 309 :
De ref moet luisteren naar de KAP en WA en hun inlichtingen controleren op juistheid en eventueel ingrijpen.(art. 260
rechten KAP en WA, doch geen oponthoud v/h spel)
Artikel 310 :
Vraagt men iets te noteren dan laat de ref dit toe of de ref doet het zelf (b.v. een speler die niet mocht spelen, een speler die
niet opdaagde, een onvoltallige ploeg, kwetsuren enz. ...)
Zie Hfst. 29 dat handelt over het wedstrijdblad. (art. 214/a spelersrecht en notaties)
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Artikel 310/1 :
niet gebruikt
Artikel 310/2 :
De ref is verplicht aanwezig te zijn op de DB- of RB-vergaderingen waarop hij uitdrukkelijk is uitgenodigd zoals de E.H.B.O.
toelichtingsvergadering, bij afwezigheid kan de ref geschorst of op inactiviteit geplaatst worden door de SKK (zie ook artikel
144 SKK behandelt dwalingen +art. 262 aangaande ontslag v/d ref)
Artikel 310/3 :
opgelet artikelen 576/b + 607/4 wat betreft de gelegenheidsref hier tellen de straffen en boetes dubbel, bijgevolg wil
dit zeggen de straffen en boetes die een risico-speler oploopt, worden met 4(vier) vermenigvuldigd.
Artikel 310/4:
De ref laat enkel toe in zijn cabine :
a) de WA’s van de wedstrijd (art. 118 VSK-bijzitters)
b) de WW’s of HWW
c) de personen die de ref wenst te ontvangen.(volgens art.118 kan een bijzitter een ander persoon zijn dan de WA,
in geval van V.S.K). Bij inbreuk o.a. ongevraagd betreden v/d cabine of weigeren te verlaten staat dit gelijk met
burgerlijke ongehoorzaamheid en kan de boete en straf gelijk staan met bedreigen van de ref.(art.567/d straf 12
punten bedreigen +598/h morele schadeloosstelling ).
Artikel 310/5 :
De ref noteert, bij zogenaamd forfait, of alle kosten zoals voorzien in art.518/2 werden vereffend (wedstrijdkosten zowel voor
forfaitgever als forfaitkrijger).
Titel 9 : Verbodsbepalingen.
Artikel 310/6 :
Het is de ref verboden :
a) als speler deel te nemen aan kompetitie-of bekerwedstrijden in een kompetitie waar de ref zelf wedstrijden
leidt.(vb. ingeschreven als veteraan mag jongeren leiden als ref enz.....)
b) officiële functies uit te oefenen zoals grensrechter of WA, tenzij dit hem opgelegd wordt door het RLV vzw, (AV. 88
- 89), anders zelfde regeling zoals in a) hierboven.
c) de gelegenheidsscheidsrechter die een klacht neerlegde, mag niet zetelen als clubafgevaardigde bij de
klachtenbehandeling, noch zetelen als VSK-voorzitter (VSK ongeldig zie art. 122 en daarvoor zie titel 3:
stemrecht en geldigheid)
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HOOFDSTUK 14 : SCHEIDSRECHTERSKRINGVOORZITTER.
Titel 1 : Aanstelling of verkiezing.
Artikel 311 :
SK-voorzitter maakt deel uit van de RB en wordt verkozen door de SK-leden zoals bepaald in art. 141 (om de zes jaar) en
art. 142 keuze (eventueel) SK-voorzitter onder de gekozenen te bepalen.(AV.87-88)
Titel 2 : Ontslag SK-voorzitter.
Artikel 312 :
a) SK-voorzitter neemt ontslag op eigen schriftelijk verzoek, gericht aan de RLV vzw-zetel. De AV en het centraal
VZW-dossier worden ingelicht.
b) als de SK-voorzitter tekort schiet inzake: PW-wet, de vzw wet van 02/05/2002, het HR, RLV vzw-statuten, als RLV
vzw-bestuurder, of in een andere functie. De AV en het centraal VZW-dossier worden ingelicht, de uitsluiting is aan
de AV.
c) indien twee derde van de kringleden zijn ontslag stemmen en de AV zijn eventuele uitsluiting stemt. (AV.87-88)
(het centraal VZW-dossier wordt ingelicht)
d) de RB kan de SK-voorzitter schorsen of op inactiviteit plaatsen en zijn uitsluiting voorstellen aan de AV , bij
uitsluiting wordt het centraal VZW-dossier ingelicht.
Titel 3 : Taken en bevoegdheden.
Artikel 313 :
In overleg met zijn kringleden mag de SK-voorzitter een kringlid, dat geen ref is, aanvaarden of uitsluiten. SK-voorzitter
waakt erover dat elk actief scheidsrechter lid is van de kring en eveneens zoals alle andere SK-leden zijn bijdragen
betaalt.(zie art. 77 meldingsplicht RB)
Artikel 314 :
De SK-voorzitter verzamelt de aanvragen van de kandidaten voor de functie van SK-voorzitter en opvolger en laat de SKleden stemmen. De SK-verkozenen richten vervolgens hun aanvraag schriftelijk a/d RB om aanvaarding tot LAV, indien zij
dit nog niet waren. Als kandidaat-bestuurder doet de kandidaat dit aangetekend, aan de RLV vzw-zetel. Slechts de drie
gekozenen (meeste voorkeurstemmen) komen in aanmerking ter voordracht aan de AV, tenzij de RB meerdere SKverkozenen wil voordragen.(art. 45 niet benoemden, te weinig voorkeurstemmen + art. 48/g wervingsreserve + 51
kandidaten uit welke sector v/h RLV vzw ) (AV. 87 - 88).(indien er een kandidaat is, die reeds bestuurder was en niet wordt
her verkozen, neemt deze ontslag zoals voorzien in artikel 19/c)
Artikel 315 :
SK-voorzitter bepaalt het tijdstip en plaats waarop de SK en/of de SKK vergaderen. De SK-voorzitter leidt de SKvergadering en stelt de agenda op die hij laat bekend maken via de RLV vzw-1°secretaris en de SK-secretaris(De SKvoorzitter laat toe op de vergaderingen wie Hij wil of verwijderd er wie Hij wil).De SK-voorzitter is de gevolmachtigde van de
RB. (Art.358 EHBO organisator jaarlijks vòòr de competitie start)(AV. 87 - 88)
Artikel 316 :
In overleg met zijn SK-leden neemt SK-voorzitter de nodige initiatieven om de SK-kas gezond te houden. SK-voorzitter eist
van SK-leden volledige medewerking en grijpt in met de nodige maatregelen.(in principe krijgt de SK-kas 25% van de
inkomsten v/d boetes van het RLV vzw als de RB dit bij stemming beslist na aanvraag en/of na een beding en voorzien op
de begroting)
Artikel 317 :
SK-voorzitter stelt zijn SK-secretaris aan of ontslaat hem. De SK-secretaris is tevens penning-meester van de kring. SKvoorzitter geeft hem opdracht de kastoestand(uittreksel v/h kasboek) bekend te maken of gebiedt hem dit als 1/20ste van de
SK-leden erom verzoeken.(de RB heeft steeds inzagerecht, gezien de RLV vzw toelage via de RB wordt toegekend zie
art.316)
Artikel 318 :
Als lid van de RB is de SK-voorzitter er de spreekbuis van zijn SK-leden en verdedigt aldaar hun financiële
(werkingstoelagen) en andere belangen in het RLV vzw en hun voorstellen aldaar.(AV.87-88)
Artikel 319 :
In overleg met de RLV vzw-2°secretaris werft en onderricht de SK-voorzitter de nieuw aangeworven REF’s.(De werving
gebeurt na een vraaggesprek met de kandidaten en vraagt minimum de kennis van het voetbalspelreglement en enige
praktische kennis.)
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Artikel 320 :
Via de SKK kan de SK-voorzitter een SK-lid tot inactiviteit of schorsing of uitsluiting adviseren bij de RLV vzw-RB. (zie
art.313)
Artikel 321 :
Naar de SKK-criteria (art. 315 SKK agenda en vergadertijdstip) stelt de SK-voorzitter REF’s en grensrechters aan voor
beker- en schaalwedstrijden. De beslissing ter zake meldt de SK-voorzitter aan de RLV vzw-2°secretaris.(art. 373
aanduiding scheidsrechters meest geschikte voor beker en schaalwedstrijden)
Artikel 322 :
De SK-voorzitter bezit alle bevoegdheden die het HR voorziet.
Artikel 323 :
Als HWW mag de SK-voorzitter alle informaties inwinnen of laten inwinnen door de WW’s over wedstrijden door hem
bepaald. De HWW heeft het recht mistoestanden aan te klagen bij de SKK of de RLV vzw-voorzitter en/of RLV vzw1°secretaris of het DB of de RB of de AV. De HWW mag WW’s tot aanstelling en/of schrapping voorstellen aan de RB. (AV.
93 - 94, art. 154 één per wedstrijd)
Artikel 324 :
De SK-voorzitter bezit alle bevoegdheden voorzien in Hfst. 7 (SKK) en brengt alle SKK-besluiten voor de RB. (art. 143 tot en
met 149 over SK-Commissie) (art. 77 RB borg voor zijn aangestelden en besturen)
Artikel 325 :
De SK-voorzitter legt de data vast van de verplichte SK-vergaderingen (zoals E.H.B.O. in principe de SK-vergadering n° 1
vòòr de seizoenstart)(annulatie art. 406 doktersonderzoek door het RLV vzw georganiseerd) (AV. 84 - 85)
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HOOFDSTUK 15 : RLV vzw-ONDERVOORZITTER (AV. 87 - 88)
Titel 1 : Taken en bevoegdheden.
Artikel 326 :
Geschrapt. (AV. 87 -88)
Artikel 327 :
De RLV vzw-O/voorzitter bezit alle bevoegdheden van een Lid v/d RB (Hfst. 3)
Artikel 328 :
De RLV vzw-O/voorzitter is de DB-secretaris , tenzij de RLV vzw-voorzitter en de RLV vzw-1°secretaris anders beslissen.
Artikel 329 :
De RLV vzw-O/voorzitter is RLV vzw-voorzitter als deze laatste erom verzoekt. De RLV vzw-O/voorzitter maakt zich die taak
eigen door zelfstudie en vervangt de RLV vzw-voorzitter indien deze afwezig is (zie Hfst. 17)
Artikel 330 :
De RLV vzw-O/voorzitter is RLV vzw vervangend lid in de Roeselaarse Sportraad en vervangt het effectief sportraadslid als
deze erom verzoekt.(art.356 effectief lid)
Artikel 331 :
Geschrapt AV. 87 - 88
Artikel 332 :
Geschrapt AV. 87 - 88
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HOOFDSTUK 16 : RLV-STICHTERS-OVERLEDEN BESTUURDERS , EREFUNCTIES.
RLV – stichter initiatiefnemer: COPPENS HUBERT (secretaris)(09/07/1939(+))
RLV - medestichter: GELDHOF ROBERT (voorzitter-schatbewaarder)( 24/10/1934-(+)26/11/2004)
RLV - medestichter: CASTELEIN JOSEPH (bestuurslid)(19/10/23 (+)24/09/89)
RLV - OVERLEDEN MEDESTICHTER:
CASTELEIN JOSEPH(+)24/09/89
GELDHOF ROBERT(+)26/11/2004
RLV VZW-OVERLEDEN BESTUURDER
DEMEYERE, Ivan,Edmond (+),15/06/1990
BEERNAERT, Rogier Maurits,19/01/1934(+)12/01/1994
CALLENS,Antoon,Adhemar,31/07/1943(+)22/11/1997
ROESBEKE Gustaf,Gilbert,(+)29/05/2001
LAFERE, Roger,(+)19/05/2004
HUYGHE, Hilaire,Oscar,(+)10/06/2004
CARRETTE Eddy,13/06/1953 (+)16/09/2005)
DE BROUWERE Luc, (+)30/12/07
Titel 1 :Erevoorzitters.
(0) sponserend of actief in het RLV vzw
(1) geschrapt, of zelfontslag
(2) geschrapt, ontslag weigering sponsoring na 3 x vragen per brief of telef. gesprek
Artikel 333 :
Coppens Hubert

Ardooisesteenweg 237

8800 Roeselare

(1)

Defraeye Jozef,
(AV.99-00)
De Keukelaere Carl,

Prinsenhof 18,

8800 Roeselare

(1)

Vlamingstraat 11,

8800 Roeselare

(2)

Denys Daniël,

Bevrijdingsstraat 2 A,

8800 Roeselare

(1)

Messsiaen Geert

Izegemseaardeweg 198

8800 Roeselare

(0)

Olivier Willy

Parkstraat 8

8800 Rumbeke

(0)

Debels José

8800 Roeselare

(0)

Martens Luc

8800 Roeselare

(0)

overleden 06/09/2008

Titel 2 : Ereleden
Artikel 334 :
Alle sponsors vermeld in het RLV vzw-orgaanblad “De Weekbode” en alle andere door de RB gestemd. (art. 369 sponsoring
in handen RLV vzw-penningmeester met de RB)

47

HOOFDSTUK 17 : DE RLV vzw-VOORZITTER
(STATUTAIR GEDELEGEERD BESTUURDER 1)
Titel 1 : Taken en bevoegdheden van de RLV vzw-voorzitter.
Artikel 335 :
De RLV vzw-voorzitter zit de vergaderingen voor van AV, BAV, DB en RB of laat zich vervangen door de RLV vzwO/voorzitter of een gemachtigd bestuurder. De RLV vzw-voorzitter geeft lezing (of laat lezing geven) van de agenda en van
de uitslag van eventuele stemmingen. (art. 11 stat. over stemmingen) de RLV vzw-voorzitter houdt de orde in de
vergaderingen die hij voorzit.
Artikel 336 :
De RLV vzw-voorzitter is de absolute gevolmachtigde van de AV en bezit bijgevolg de volmacht
om wat niet specifiek omschreven staat in het HR over aangestelden, deze te aanvaarden of te ontslaan, in het bijzonder de
aangestelde zie ter zake art.77/b).
De RLV vzw-voorzitter weert alle onregelmatigheden die het RLV vzw kunnen aantasten door controles en gepaste
ingrepen. Hij is gebonden aan strikte geheimhouding en mag Hij alleen de gerechtelijke autoriteiten inlichten op hun verzoek.
(art. 513/2 omkoperij + art. 373 aanduiding refs bij problemen+art.237 correcte voorlegging van de aansluitingsdocumenten
+art.234 spelers tekorten aanvullen om te versterken ! misbruik van vertrouwen)
De RLV vzw-voorzitter als absolute gevolmachtigde van de AV, verdeelt onder de bestuurders of aangestelden de taken of
ontneemt hen die taken, in bijzonder deze taken die niet nader omschreven zijn in het HR. De RLV vzw-voorzitter als
absolute gevolmachtigde van de AV, kan een onderzoekscommissie samenstellen bestaande uit LAV of aangestelden al dan
niet statutairen.
De RLV vzw-voorzitter doet dit naar vermogen en bekwaamheid van de bestuurder of aangestelde.
Aan de RB worden de intenties van de RLV vzw-voorzitter overgemaakt evenals de verantwoording over zijn handelswijze.
Artikel 337 :
De RLV vzw-voorzitter is de eerste raadgever van de AV en van alle aangesloten leden.
(art. 87 volmachthebber + 446 mogelijke in der minne regelingen)
(zie art.355 mede-raadgever LAV, RLV vzw-1°secretaris)
Artikel 338 :
Op eigen initiatief of op vraag geeft de RLV vzw-voorzitter uiteenzetting van de statuten, de vzw wet van 02/05/2002 en het
HR via het RLV vzw-orgaanblad “De Weekbode” of andere media middelen.
Artikel 339 :
De RLV vzw-voorzitter draagt als enige, de verantwoordelijkheid voor alle mediaberichten en bestemmelingen, bijgevolg
moet de RLV vzw-voorzitter nauwlettend toezien op de eventuele aangestelden die de berichtgeving verzorgen in zijn naam,
zonder zijn machtiging ter zake mag er niks kondig gemaakt worden (art.77 aangestelden in bijzonder het art.77/b)+336
taaktoewijzing).
Aan de hand van de wedstrijdverslagen laat of geeft de RLV vzw-voorzitter relaas over de gespeelde wedstrijden. De RLV
vzw-voorzitter let in bijzonder op de naleving van de " wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van
08/12/1992".
Artikel 340 :
De RLV vzw-voorzitter vertegenwoordigt het RLV vzw, of laat zich vertegenwoordigen, op kampioenenvieringen,
huldigingen, finales van sportontmoetingen, feestelijkheden en andere vormende gebeurtenissen of andere samenkomsten
met o.a. andere verbonden, instanties op nationaal of provinciaal of gemeentelijk vlak, waarop het RLV vzw uitgenodigd
werd.
Artikel 341 :
De RLV vzw-voorzitter vervangt de RLV vzw-2°secretaris zo deze tijdelijk of definitief stopt.
De RLV vzw-voorzitter stelt eventueel tijdelijk een bestuurder(of aangestelde art.77/b)) aan om de functie van RLV vzw-2°
secretaris uit te oefenen.
Artikel 342 :
De RLV vzw-voorzitter bepaalt of de stemming in de vergadering die de RLV vzw-voorzitter voorzit, al dan niet in het geheim
gebeurt.(zie stat. art. 18) Bij stemming door handrijzing gebeurt dit altijd met een kaart die werd uitgereikt door het RLV vzw,
dit om frauduleuze stemmingen tegen te gaan.
(art.7 van de vzw-wet van 02/05/2002 gelijkheid in stemrecht)
Artikel 343 :
De RLV vzw-voorzitter kan wedstrijden afgelasten via het orgaanblad of andere media middelen.
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De RLV vzw-voorzitter alleen mag de code gebruiken, het codenummer is vermeld in zijn persoonlijk bestuurdersdossier (art.
478 uitvoeringsbesluit afgelasting) (AV. 85 - 86)
Artikel 344 :
Als vergaderings-voorzitter kan de RLV vzw-voorzitter iemand weren, verwijderen en/of toevoegen om de goede gang van
zaken te bevorderen.
(art. 414 onmiddellijk schorsing + 19 stat. toelaten van personen op vergaderingen)

49

HOOFDSTUK 18 : DE RLV vzw-1°SECRETARIS
(STATUTAIR GEDELEGEERD BESTUURDER 2)
Artikel 345 :
De RLV vzw-1°secretaris is de nauwste medewerker de zogenaamde rechterhand van de RLV vzw-voorzitter, houdt daarom
deze steeds op de hoogte van enig welk gebeuren.
De RLV vzw-1°secretaris stelt, in overleg met de RLV vzw-2°secretaris, de kalender van de sportontmoetingen samen.
Bezorgt de kalender aan elk LAV en de belanghebbende derden. (art. 527 kalenderopmaak uitzondering + 426
kalenderwijziging)
Artikel 346 :
De RLV vzw-1°secretaris maakt, in overleg met de RLV vzw-2°secretaris, de reeksindeling voor het volgende seizoen en
legt ze ter goedkeuring voor aan de RB. De AV wordt vervolgens ingelicht over de reeksindeling zonder wijzigingsmacht v/d
AV (art.530/6 min.-max-ploegen per reeks)
Artikel 347 :
De RLV vzw-1°secretaris verzamelt de klachten, inlichtingen, reglementsvoorstellen en andere zaken die de RB
aanbelangen en brengt ze ter kennis aan de bevoegde personen, commissies, besturen of instanties (minstens 8 dagen
vòòr het vergadertijdstip). (art. 87 volmachthebber + 446 mogelijke in der minne regelingen)
Artikel 348 :
De RLV vzw-1°secretaris maakt de samenstelling (art.412 volgens beurtrol eventueel onder alle LAV, dit is een
volmacht) van het DB over aan de betrokkenen en bezorgt hen alle nodige inlichtingen op de daartoe bestemde formulieren
of via de mediawegen.
Artikel 349 :
De RLV vzw-1°secretaris verwittigt de belanghebbenden over inbreuken op het HR en de boeten en schorsingen eraan
verbonden.(effectieve en/of voorwaardelijke) (art. 603/d onkosten a/d clubs + 607/2 boete bezwaar) De RLV vzw-voorzitter +
de RLV vzw-1°secretaris letten hierbij in het bijzonder op de naleving van de " wet op de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer van 08/12/1992"(PW)
Artikel 350 :
De RLV vzw-1°secretaris verwittigt alle belanghebbenden over agenda, datum, plaats en aanvangsuur van de SK, de AV, de
BAV, de RB en het DB via het RLV vzw-orgaanblad of door een schrijven of via internet, de RLV vzw-1°secretaris doet dit
minstens 8 (acht) dagen vòòr de vergaderingsdatum.
Artikel 351 :
De RLV vzw-1°secretaris houdt de nevenklassementen (fairplay, grensrechters, doelschutters, plus-minus) bij van de
ploegen zoals in het HR is voorzien.
Artikel 352 :
De RLV vzw-1°secretaris doet de alle aansluitingen bij het RLV vzw zoals het HR voorziet.
De RLV vzw-1°secretaris doet geen enkele aansluiting van diegene die zich verzet tegen gepubliceerde meldingen via het
RLV vzw-orgaanblad of op enige andere media wijze, door inroeping van "de wet op de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer van 08/12/92". (art.446 in der minne regeling)(art. 208 akkoord getekend bij het LAV)
Artikel 353 :
De RLV vzw-1°secretaris controleert de juistheid van de klasseringen aan de hand van de wedstrijdbladen , meldt elke
onjuistheid aan de RLV vzw-2°secretaris,of deze die de klassering opmaakt.
Artikel 354 :
De RLV vzw-1°secretaris houdt de schorsingsdata (effectieve en/of voorwaardelijke) bij van de spelers en geeft deze door
aan de RLV vzw-voorzitter voor publicatie in het orgaanblad.
De RLV vzw-1°secretaris doet dat ook voor andere schorsingen. De RLV vzw-1°secretaris let op de naleving van "de wet op
de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 08/12/92".
Elk verzet tegen de PW-wet kan aanleiding geven tot het samenroepen van de RB en wordt aanzien obstakel in de RLV vzw
werking. (art.84 +589 onvoorziene zaken+221 bij uitstel wedstr.)
Artikel 355 :
De RLV vzw-1°secretaris is met de RLV vzw-voorzitter mede-raadgever het RLV vzw inzake rechten en plichten van de
bestuurders, leden van de AV, aangestelden en aangesloten clubleden. Hij waakt mede over het toepassen van de vzw wet
van 02/05/2002, de RLV vzw-statuten en het HR. De RLV vzw-1°secretaris meldt elke inbreuk aan de RB via de RLV vzw-
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voorzitter, dit in zoverre zijn bevoegdheid reikt en hem is toegemeten door het HR. (zie art. 337 RLV vzw-voorzitter is de
absolute raadgever)
Artikel 356 :
De RLV vzw-1°secretaris is effectief lid in de Roeselaarse Sportraad en brengt de RB op de hoogte van de besproken
punten in die raad. De RLV vzw-1°secretaris verwittigt zijn vervanger zo hij belet is voor een vergadering van de Sportraad
(die 3 x afwezig blijft wordt uitgesloten uit de Roeselaarse sportraad). (art. 330 RLV vzw-ondervoorzitter doublure)
Artikel 357 :
De RLV vzw-1°secretaris is de secretaris van de AV, de BAV, de RB en eventueel van het DB.
De RLV vzw-1°secretaris houdt alle agenda en verslagen in archief dit minstens vijf jaar.
Artikel 358 :
De RLV vzw-1°secretaris contacteert de E.H.B.O.-lesgever en plant datum en uur voor de vergadering in overleg met de SKvoorzitter. (art. 315 SK-voorzitter verantwoordelijkheid)
Artikel 359 :
Vervalt. AV. 84 - 85.
Artikel 360 :
RLV vzw-1°secretaris houdt de doktersattesten bij van de leden van de RB, de SK, de aangetekende
kandidaatstellingsbrieven van de raad van bestuur en eventuele wervingsreserve, met de attesten van goed gedrag en
zeden zal de RLV vzw-1°secretaris zeer omzichtig omgaan, dit voornoemde attest wordt geëist van de nieuwe kandidaat
bestuurders na 12/06/2004 en is niet vandoen voor de bestuurders die hun huidig mandaat verlengen in 2006 en vòòr
12/06/2004 benoemd waren.(zie art.59 HR) (AV/04-05)
Artikel 360/1 :
Administratief en anders is de RLV vzw-1°secretaris slechts in contact met de clubs(ploeg) via hun LAV.(art. 506
voorstellen + 507 inlichtingen + 26 voeren van briefwisseling)
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HOOFDSTUK 19 : DE RLV vzw-PENNINGMEESTER
(bevoegdheid gedelegeerd bestuurder 1)(kan ook een cumulfunctie zijn)
Titel 1 : Taken en bevoegdheden.
Artikel 361 :
De RLV vzw-penningmeester maakt de begroting (bedingingen werkingskosten RB) en de rekeningen van het RLV vzw
op in overleg en samenwerking met de bestuurders en een (bestuurder)specialist inzake financiën en boekhouden. De RLV
vzw-penningmeester houdt alle rekeningen en documenten minstens vijf jaar (wettelijk vereist door het Ministerie van
financiën) in archief, houdt de uitvoering in het oog van begroting en de rekeningen.
Artikel 362 :
De RLV vzw-penningmeester bezorgt de begroting en rekeningen aan de LAV. De tussentijdse begrotingen en rekeningen
brengt De RLV vzw-penningmeester voor in de RB, als de RLV vzw-penningmeester dit nodig acht en geadviseerd is door
de bestuurder-specialist om dit te doen. (tussentijdse décharge t.o.v. de RB)
Artikel 363 :
De RLV vzw-penningmeester nodigt een extern orgaan of drie gemachtigden of drie aangestelden (zogenaamde
Commissarissen), benoemd door de AV, uit om de RLV vzw-RB vergadering met als agendapunt "Begroting en rekeningen"
voor te bereiden en te controleren op de juistheid, alvorens deze met enige uitleg en eventuele bevindingen voor te brengen
aan de AV.(art.22 stat.art.17 v/d vzw wet) de Commissarissen tekenen voor goedkeuring , indien Zij hun goedkeuring niet
kunnen geven moet het huiswerk opnieuw worden gedaan, desgevallend zie art. 458 indienen van klacht als er frauduleuze
praktijken mee gemoeid zijn of verduisteringen worden vermoed. In elk geval wordt de AV geraadpleegd vooraleer de zaak
aanhangig te maken bij het gerecht.(zie art.336 RLV vzw-voorzitter maakt agendapunt AV)(van ambtswege is er o.a.
ontbinding van de VZW, wanneer drie jaar naeen geen neerlegging was op de rechtbank van koophandel van de wettelijke
jaarrekening)
Artikel 364 :
De RLV vzw-penningmeester beheert de gelden van de vereniging en verricht de goedgekeurde betalingen door de RB aan
de schuldeisers(De RLV vzw-penningmeester is meldingsplicht verschuldigd t.o.v. de RB). De RLV vzw-penningmeester is
nooit verantwoordelijk voor door derden bedreven en bewezen diefstallen of verhaalboeten.(art. 1382 v/h wetboek
schadeloosstelling)
Artikel 365 :
Een keer per maand betaalt De RLV vzw-penningmeester de eventuele functiekosten van het RLV vzw, na goedkeuring
door de RLV vzw-RB.
Artikel 366 :
De RLV vzw-penningmeester houdt de onkostennota's (effectieve en/of voorwaardelijke boeten) bij van de RLV vzw-clubs
en andere en licht de belanghebbenden tijdig in over hun saldo.
(art. 18 eventueel optrekken borgsom)-(AV. 93 - 94)
Artikel 367 :
De RLV vzw-penningmeester neemt de passende maatregelen om het saldo van de RLV vzw-kas batig te houden. De RLV
vzw-penningmeester legt die maatregelen eerst ter goedkeuring voor aan de RLV vzw-RB, vooraleer ze uit te voeren.
Artikel 368 :
De RLV vzw-penningmeester doet de aankoop voor de secretariaat-benodigdheden .
Andere aankopen legt hij ter goedkeuring voor aan de RB.
Artikel 369 :
Het aspect sponsoring doet de RLV vzw-penningmeester in overleg met de RB, de RLV vzw-penningmeester let op de
uitvoering der betalingen, elke wanbetaler wordt voorgesteld om het ere-voorzitterschap of erelidmaatschap te laten
ontnemen door de RB, de AV wordt ingelicht.(zie art.333 + 334 Sponsors, Erevoorzitters, Ereleden)
Artikel 370 :
In samenwerking eventueel met de SK-secretaris is hij verantwoordelijk voor de BA-verzekering van de AV en de SK,
alsmede voor de sportverzekering van de SK. De BA-verzekering van het LAV is ten laste van de vereniging tenzij de RB er
anders over beslist.
Artikel 371 :
De RLV vzw-penningmeester belegt de borgsommen (niet risicodragende beleggingen) in overleg met de RB, gaat na dat de
borgsomresten steeds voorhanden zijn die de vereniging verschuldigd is aan de leden van de AV bij eventueel ontslag van
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het LAV of bij eventuele ontbinding van de vereniging heeft elke ploeg recht op zijn borgsomrest met in acht name van het
art. 592/1 ontslag en gevolgen over teruggave van de borgsomrest.
Artikel 371/1 :
Zie art. 386 onvrijwillige fouten en tekorten + 364. in geval diefstal
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HOOFDSTUK 20 : DE RLV vzw-2°SECRETARIS .
Titel 1 : Taken en bevoegdheden
(Art. 87 volmachthebber v/d RB)
Artikel 372 :
Volgens een beurtrol duidt de RLV vzw-2°secretaris de REF’s en/of gelegenheids-REF’s aan voor de wedstrijden. De RLV
vzw-2°secretaris doet dit zodanig dat iedere REF wedstrijden leidt in elke reeks (zie ook art. 292 arbeidsongeschiktheid van
de ref)
Artikel 373 :
De aanduiding van de REF’s moet gebeuren onder de leuze : "Iedere club heeft recht op een betere scheidsrechter." de
RLV vzw-2°secretaris vermijdt na ijver onder het scheidsrechterskorps. Voor bepaalde wedstrijden mag de RLV vzw2°secretaris wel de volgens zijn mening de best geschikte REF aanduiden of laten aanduiden door de SKK. Niemand mag
hem een aanduiding opdringen tenzij de RLV vzw-voorzitter die de RLV vzw-2°secretaris kan adviseren een andere REF
aan te duiden om moeilijkheden te vermijden.(art. 321 SKK duidt de refs aan voor de bekers en schalen+ 336 RLV vzwvoorzitter adviseert een ref)
Artikel 374 :
De RLV vzw-2°secretaris maakt tijdig de klasseringen, de wedstrijden voor de komende week en de aanduiding van de
REF’s over aan de RLV vzw-voorzitter voor publicatie in het orgaanblad, tenzij een ander de klasseringen opmaakt.
Artikel 375 :
De RLV vzw-2°secretaris kan, uit besparingsoverwegingen, de REF’s aanduidingen bekendmaken via het orgaanblad of op
de voor hem beste manier.( De RLV vzw-2°secretaris let o/d uitvoering van "de wet op de bescherming v/d persoonlijke
levenssfeer van 08/12/1992")
Artikel 376 :
De RLV vzw-2°secretaris werft en onderricht de nieuwe REF’s in overleg met de SK-voorzitter.
(art. 261 Hfst. 13 refs + 319 Hfst. 14 SK-voorzitter)
Artikel 377 :
De RLV vzw-2°secretaris staat in voor het vervoer van een REF die erom verzoekt. RLV vzw-2° secretaris organiseert dit
vervoer eerst via de bezoekende ploeg, dan via de thuisploeg of op een andere wijze. (art. 267 Hfst. 13 de refs)
Artikel 378 :
De RLV vzw-2°secretaris neemt alle taken over vermeld in hoofdstukken 18 en 19, zo de RLV vzw-1°secretaris of de RLV
vzw-penningmeester tijdelijk of definitief stopt en dit tot er een vervanger is gevonden. Tenzij volgens art. 336 de RLV vzwvoorzitter een ander bestuurder of persoon aanstelt om deze taak uit te voeren ten voorlopige of ten definitieve titel.(art.1994
burgerl. wetb. lasthebber)
Artikel 379 :
Op de AV of de BAV en op de kampioenenhulde zorgt de RLV vzw-2°secretaris voor de geluidsinstallatie, nadat hij de RB
een prijsofferte bezorgde en verder is de RLV vzw-2°secretaris verantwoordelijk voor o.a. schikking van de zaal, bekers,
organiseren van de aanwezigheidsopname met de andere bestuurders enz... (art. 336 laat toe iemand anders te laten
aanduiden door de RLV vzw-voorzitter).
Artikel 380 :
In overleg met de RLV vzw-1°secretaris maakt de RLV vzw-2°secretaris de kalender en de reeksindeling en legt deze voor
ter goedkeuring aan de raad van bestuur. De AV wordt enkel toegelicht en heeft ter zake geen inspraak in deze
aangelegenheid.
Artikel 381 :
De RLV vzw-2°secretaris kan nooit financieel verantwoordelijk gesteld worden voor verkeerde (o.a. dubbele) aanduidingen
van REF’s en waarbij de RLV vzw-kas de vergoedingen moet uitbetalen. De raad van bestuur wordt wel over deze fouten
ingelicht.(komt eventueel in het blunderregister art.336)
Artikel 382 :
In overleg met de SK-voorzitter duidt de RLV vzw-2°secretaris de REF’s en grensrechters aan voor beker-, schaal- of
testwedstrijden (zie ook art. 464/4 aanduiden van grensrechters + 321 SKK- duidt de refs aan de SK-voorzitter meldt de
besluiten)
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HOOFDSTUK 21 : DE SK-SECRETARIS-PENNINGMEESTER.
Titel 1 : Aanstelling en ontslag.
Artikel 383 :
De SK-voorzitter stelt de SK-secretaris/penningmeester aan voor onbepaalde tijd. Hij moet SK-lid zijn, de SK-voorzitter is
verantwoordelijk voor zijn SK-secretaris/penningmeester en vraagt op diverse tijdstippen over de stand van zaken, deze
kasgegevens moeten door de SK-voorzitter gemeld worden aan de RB en dit uit hoofde van de toegekende werkingstoelage
voorzien in het art. 136 + 316 SK-voorzitter bedingt de toelage bij de RB.
Artikel 384 :
De SK-secretaris/penningmeester kan ontslag nemen of zal dit nemen als hij :
a) schriftelijk zijn ontslag indient bij de SK-voorzitter. (als SK-lid )
b) indien SK-secretaris/penningmeester ontslagen wordt door de SK-voorzitter.
c) indien SK-secretaris/penningmeester ontslag krijgt als 2/3 de van de SK-leden dit stemmen.(zie ook art. 140) Het
ontslag dient altijd wettelijk te geschieden als de SK-secretaris/penningmeester een LAV is.
Titel 2 : Taken van de SK-secretaris/penningmeester als penningmeester;
Artikel 385 :
De SK-secretaris/penningmeester int de lidgelden van de SK-leden, schrijft ze in een kasboek en brengt verslag over de
kastoestand als de SK-voorzitter dit vraagt of als 1/5de van de SK-leden erom verzoekt(lidgeld : max. per jaar zie art.
594)(art. 136 werkingstoelage)(AV.86- 87)
Artikel 386 :
De SK-secretaris/penningmeester is niet financieel verantwoordelijk voor onvrijwillige fouten, diefstallen door vreemden
gepleegd of tekorten, of voor foute onkostennota's. Na onderzoek door de RB worden de tekorten als schadeposten
ingeschreven. (komt eventueel in het blunderregister art.336)
Artikel 387 :
De SK-secretaris/penningmeester houdt zijn kassaldo batig door de nodige initiatieven te nemen in samenwerking met de
SK-voorzitter en de leden.
Artikel 388 :
De SK-secretaris/penningmeester doet slechts de uitgaven nadat de SK-voorzitter het toestaat. Alle uitgaven worden aan de
leden ter stemming of ter kennis voorgelegd.
Artikel 389 :
De SK-secretaris/penningmeester doet de overschrijving voor de BA en de sportverzekering van de SK-leden of overhandigt
de geëiste premie aan de RLV vzw-1°secretaris.
Titel 3 : Taken van de SK-secretaris/penningmeester als secretaris;
Artikel 390 :
De SK-secretaris/penningmeester noteert de aanwezigheden van de SK-leden op de vergaderingen en houdt het ledenboek
bij(de regelmatige aanwezigheid van een ref kan spelen bij de aanduiding van de beker en schaalfinales, de SKK kan ermee
rekening houden bij de aanduiding van refs voor schaal en bekerwedstrijden). De SK-secretaris/penningmeester houdt de
lijst bij van de verre verplaatsingen van de REF’s teneinde desgevallend een vergoeding te kunnen uitbetalen in de mate van
de financiële mogelijkheden van de SK-kas.
Artikel 391 :
Elk nieuw lid brengt de SK-secretaris/penningmeester, de SK-voorschriften bij op de manier die de SKsecretaris/penningmeester verkiest.
Artikel 392 :
De SK-secretaris/penningmeester volbrengt de taken hem opgelegd door de SK-voorzitter en geeft verantwoording aan deze
laatste en desgevallend aan de SK of SKK of de RB.
Artikel 393 :
De SK-secretaris/penningmeester verzendt de uitnodigingen met de agenda naar de SK-leden ten minste acht dagen vòòr
een SK-of een SKK-vergadering.
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Artikel 394 :
Bij een eventuele stemming stelt de SK-secretaris/penningmeester de verkiezingsmodaliteiten op in samenwerking met de
SK-voorzitter(zie art. 140)
Artikel 395 :
De SK-secretaris/penningmeester bespreekt met de SK-voorzitter en de SK-leden de nodige initiatieven teneinde de werking
van de SK vlot en leefbaar te houden.
Artikel 396 :
De SK-secretaris/penningmeester bezit alle bevoegdheid die er nodig is om de SK bloei en aanzien te geven. De SKsecretaris/penningmeester krijgt deze bevoegdheid stilzwijgend van de SK-voorzitter.

56

HOOFDSTUK 22 : DIENSTBETOON VAN DE VERENIGING
(ART 28 STATUTEN DIENSTBETONER)
Titel 1 : Hoofddienstbetoon
(zie de statuten artikel 3).
Artikel 397 :
Sportontmoetingen plannen en uitwerken op een manier die financieel haalbaar is voor de aangesloten werkende en niet
werkende leden (clubs en spelers van het RLV vzw).
Titel 2 : Dienstbetoon boekhouding
Artikel 398 :
De bestuurder-specialist boekhouden helpt elke aangesloten club (LAV) inzake boekhouding op hun vraag. De bestuurderboekhouder zal o.a. steeds zijn raad ter beschikking stellen inzake inkomsten en planning van eventuele bals enz. ... Het is
duidelijk dat het blijft bij raadgevingen; het werk wordt gedaan door de clubsecretaris of het clubbestuur .
Elke raadgeving is gratis als het om clubzaken gaat. Raadgevingen andere dan voornoemd zijn te bespreken met de
bestuurder-boekhouder en worden aan schappelijke prijzen gedaan voor de aangesloten leden van het RLV vzw in zijn
geheel. Het betreft steeds privé-raadgevingen die strikt persoonlijk worden gehouden (beroepsgeheim).
Titel 3 : Dienstbetoon - invullen van belastingbrieven.
Artikel 399 :
Ten gepasten tijde zal meegedeeld worden waar en wanneer de belastingbrieven worden ingevuld en welke bescheiden
men moet voorleggen. Deze dienst is gratis voor zover het om wedde- en loontrekkende leden van het RLV vzw gaat.
Eventuele kosten vallen ten laste van de RLV vzw-kas. De leden-zelfstandigen kunnen op afspraak en mits betaling
eveneens bij hem terecht. (zie art. 401 na afspraak dienstbetoon)
Titel 4 : Dienstbetoon - financiële raadgevingen.
Artikel 400 :
Beleggingen van gelden en raadgevingen hieromtrent zijn altijd gratis te bekomen bij de specialist-financiën van de
vereniging.
Titel 5 : Dienstbetoon afspraken.
Artikel 401 :
Elk dienstbetoon wordt gedaan na afspraak met de bestuurder-boekhouder of langs de RLV vzw-zetel.
Artikel 402 :
Elke afspraak inzake dienstbetoon kan gedaan worden via het orgaanblad of een ander RLV vzw-media middel indien het
om een collectief georganiseerd dienstbetoon gaat.
Titel 6 : Dienstbetoon - voorschriften - dienstbetoner.
Artikel 403 :
Elk dienstbetoon is gratis, tenzij anders vermeld. Elk dienstbetoon blijft geheim voor elk aangesloten lid van het RLV vzw.
Artikel 404 :
Het dienstbetoon kan uitgebreid worden tot privépersonen en hun aangelegenheden.
Dit gebeurt niet gratis.
Artikel 405 :
Elke RLV vzw-bestuurder doet kosteloos aan dienstbetoon bij zoverre hij zich bevoegd weet. In het andere geval verwijst de
RLV vzw-bestuurder de persoon naar een bevoegde bestuurder. Het dienstbetoon van elke bestuurder omvat :
a) raad bij sportongevallen en helpen bij het invullen van de ongevallenformulieren.
b) invullen van de formulieren, na sportongeval, voor ziekenfonds, werkgever, werkloosheidsinstelling, enz.
c) de RLV vzw-bestuurder helpt het LAV in de wirwar van het HR, de statuten en de vzw wet van 02/05/2002. De
RLV vzw- bestuurder is verplicht dit spontaan te doen of op vraag.
d) de RLV vzw-bestuurder stelt zijn bestuurdersbundel ter inzage beschikbaar aan de LAV.(zie art.2+13 stat.+art.2,6°
v/d wet) zie punt e) : hiervolgend.
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e)

opgelet: met ingang van één januari 2006 vervalt het punt d) hierboven, dan is de plaats van het inzagerecht
uitsluitend op de RLV vzw-zetel.(KB 26/06/2003 inwerkingtreding voor nieuwe VZW’s één januari 2005, voor de
bestaande VZW’s vanaf één januari 2006)

Artikel 406 :
Vervalt. (collectief doktersonderzoek op kosten RLV vzw)(AV. 84 - 85).
Het RLV vzw adviseert een degelijke sportverzekering in overeenstemming met de wettelijke voorschriften bepaald in het BS
van 28 juli 1978
Titel 7 : Dienstbetoon - ziekenfonds en syndicale aangelegenheden.
Artikel 408 :
Elk probleem van elk aangesloten werkend en/of niet werkend lid van het RLV vzw, op gebied van ziekteverzekering en/of
op syndicaal gebied, mag worden gemeld aan de RLV vzw-zetel die een afspraak maakt met de specialist ter zake. Deze zal
zijn diensten belangloos ter beschikking stellen in de mate van zijn mogelijkheden.
Titel 8 : Dienstbetoon en verantwoordelijkheden.
Artikel 409 :
Elk dienstbetoon dat belangloos gebeurt door een RLV vzw-bestuurder en/of aangestelde persoon brengt geen
verantwoordelijkheid met zich voor de dienstverlener. De dienstverleners kunnen geen gevolgen van fouten of van foute
inlichtingen worden aangewreven. Elk geschrift moet dan ook onderschreven en getekend worden met de woorden
"Gelezen en goedgekeurd", gevolgd door datum en plaats van het gebeuren. Fouten kunnen wel opgenomen worden in
het blunderregister waarvan sprake in art. 336.
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HOOFDSTUK 23 : INDIVIDUELE MACHTEN GEGEVEN DOOR DE RAAD VAN BESTUUR EN AV AAN :
(Art.87)
Titel 1 : Doel van de volmachten.
Artikel 410 :
Alle volmachten gegeven door de RB hebben tot doel de werking van het RLV vzw in de hand te werken om toe te laten zo
snel mogelijk in te grijpen waar dit nodig is (tevens om de kosten te drukken zie art. 120/a financiële lasten drukken).
Alle akties moeten zo snel mogelijk ter kennis gebracht worden aan de RB.
Titel 2 : Volmachten RLV vzw-voorzitter en/of RLV vzw-1° secretaris
(of hun vervangers) (Art. 85 + 87) Av. 84 - 85
(taakuitoefening afzonderlijk en/of gezamenlijk)
Artikel 411 :
De RLV vzw-voorzitter en 1° secretaris zijn verantwoordelijk en (laten) controleren op juistheid o.a.:
a) aanwezigheidslijst van de werkende LAV of hun gevolmachtigden op de AV-BAV, de stemtelling,
b) de meerderheid van de werkende leden moeten aanwezig om wijzigingen aan te brengen in:
a. het HR, goedkeuring begroting en rekeningen, vereiste: de eenvoudige stemmeerderheid
b. benoemen van Commissarissen, ambtsbeëindiging, vereiste: de eenvoudige stemmeerderheid
c. uitsluiten van de werkende leden, vereiste: 2/3 stemmeerderheid
c) 2/3 van de werkende leden moeten aanwezig om:
a. de statuten te wijzigen, vereiste: 2/3 stemmeerderheid
b. de doelwijziging en/of ontbinding te stemmen, vereiste: 4/5 stemmeerderheid
d) de duur van de stemmingen, de stembeurten tot de eventuele verkiezing van o.a. bestuurders van het RLV vzw,
Commissarissen enz.... (Zie benoeming de vzw wet art. 3§1)
Artikel 412 :
De samenstelling van het DB volgens een bijgehouden beurtrol (dit kunnen alle LAV of hun gevolmachtigden zijn die
inzetbaar worden als bijzitter v/h DB (zie art. 24 aanwezigheid op een AV en/of BAV, gevolmachtigde boete bij afwezigheid
art. 598/a enz.....)
Artikel 413 :
De RLV vzw-voorzitter en/of RLV vzw-1° secretaris geven inlichtingen aan personen, instellingen of gerechtelijke en andere
instanties die er al dan niet om verzoeken, op om het even welk gebied of zij onthouden zich ervan.
Artikel 414 :
De RLV vzw-voorzitter en/of RLV vzw-1° secretaris kunnen een bestuurder uit de RB of uit het DB weren, verwijderen en of
toevoegen om de goede gang van zaken te bevorderen, of om mogelijke veronderstellingen de kop in te drukken. (art. 344
weren, verwijderen en of toevoeging)
Artikel 415 :
De RLV vzw-voorzitter en/of RLV vzw-1° secretaris kunnen een inactiefstelling of schorsing, onmiddellijke of voorlopige,
opleggen of een inactiefstelling of schorsing opschorten van een aangesloten clublid, een LAV (dus ook een bestuurder)
of een lid door een functie aan het RLV vzw verbonden. De onmiddellijke, voorlopige inactiefstelling of schorsing kan
hoogstens 13 dagen duren en moet dan behandeld worden door het DB.
Werd er een klacht ingediend bij de gerechtelijke instanties rechtens art.459, in dit geval blijft de onmiddellijke, voorlopige
inactiefstelling gehandhaafd tot de rechtbank een vonnis velde (max. 3 jaar), het DB of de RB worden bijgevolg niet in
werking gesteld.
Een onmiddellijke, voorlopige inactiefstelling of schorsing blijft eveneens gehandhaafd als het klachtendossier nog niet
volledig is (volgens de RLV vzw-1°secretaris) en/of bij aantekenen van hoger beroep. Ook een VSK-uitspraak kan onder
de regel van een onmiddellijke, voorlopige schorsing vallen. (art.144 dwalingen refs + 347 RLV vzw-1°secr. verzamelen
klachten enz..+ 607 betalingsaanzoek + 421/1 automatische straffen + 495 verslag binnen 48 uren) (AV 86 - 87).
Artikel 416 :
De RLV vzw-voorzitter en/of RLV vzw-1° secretaris kunnen als gevolmachtigden elke "in der minne regeling" zowel
verzoening of vlug rechtspraak toepassen. (zie art 446 o.a. enkele van de mogelijke gevallen, er is altijd meldingsplicht
aan de RB alwaar college-optreden geldt)
Artikel 417 :
De RLV vzw-voorzitter en/of RLV vzw-1° secretaris kunnen elke wedstrijd opschorten van een aan de gang zijnde
kompetitie om deze niet te vervalsen (art. 530/15 principieel inhaalwedstrijden minimum 2 speeldagen vòòr einde
kompetitie afwerken). De RLV vzw-voorzitter en/of RLV vzw-1° secretaris kunnen wedstrijden verdagen en/of afgelasten
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(o.a. in forfait omzetten na burgerlijke ongehoorzaamheid) eventueel in overleg met de belanghebbende ploegen en mits
melding aan het DB en/of de RB en/of de AV(uitsluitingsrecht).
Artikel 418 :
Om lichamelijke risico's en/of schade aan privé-eigendommen (o.a. financiële schade aan personen of instellingen) te
vermijden, kunnen de RLV vzw-voorzitter en/of RLV vzw-1° secretaris wedstrijden opschorten of uitstellen ,van een aan de
gang zijnde kompetitie. (zie art. 426 wijzigen van o.a. terrein)
Artikel 419 :
De RLV vzw-voorzitter en/of RLV vzw-1° secretaris kunnen een schorsing opleggen of opschorten van een club of van een
clublid of van een persoon door een functie aan het RLV vzw verbonden, via het orgaanblad of de media-middelen of met
een afzonderlijk schrijven aan de belanghebbende(n) overhandigd. Dit kan na een DB of een RB-vergadering of na een
ander beraad. De DB-voorzitter en DB-secretaris zijn hier de vervangers van de RLV vzw-voorzitter en de RLV vzw1°secretaris.
Beide handtekeningen zijn echter vereist op het geschrift.(AV. 86 - 87) (art. 449 verval v/e schorsing door procedurefout
schorsingsmelding)
Artikel 420 :
Een onmiddellijke, voorlopige inactiefstelling of schorsing kan in zeer dringende gevallen o.a. telefonisch worden
medegedeeld aan de belanghebbenden. Hier zal de mededeling worden gedaan door zowel de RLV vzw-Voorzitter als door
de RLV vzw-1° secretaris (of hun vervangers), dus in twee afzonderlijke gesprekken met het LAV. Deze regel is
onaanvechtbaar en geldt ook voor een opschorting van een voorlopige inactiefstelling of een schorsing die telefonisch
gebeurt.
Artikel 421 :
Onder geen enkele voorwaarde kunnen wedstrijden worden verdaagd voor feestelijkheden of om andere redenen, tenzij ze
vroeger worden gespeeld dan de geplande datum. De RLV vzw-voorzitter en de RLV vzw-1°secretaris kunnen in speciale
gevallen een beslissing tot verdaging treffen.
(art.517 autoloze zondagen enz.....zijn geen verontschuldiging noch reden om te verdagen).
Artikel 421/1 :
De RLV vzw-voorzitter en/of RLV vzw-1° secretaris kunnen een automatische straf ter wijziging voordragen aan de RB. De
RB. beslist over onkosten, en/of boeten en/of straf. (art. 448 leugenachtige verklaringen + 427/g valse redenen + 415
onmiddellijke schorsing of opschorting)
Titel 3 : Volmachten van de VSK.
Artikel 422 :
De leden van de VSK kunnen een straf uitspreken (inbreuken onder spelers alleen) die conform is met het HR. Deze
beslissing is dan ook bindend en uitvoerbaar door de RLV vzw-1°secretaris.
(art.124 uitvoerbaar door de RLV vzw-1° secretaris)
Titel 4 : Volmachten van de RLV vzw-1°secretaris (of zijn vervanger)
Artikel 423 :
De RLV vzw-1°secretaris kan na een schriftelijke (officiële) inlichting over omkoperij, opstelling van een geschorste, een te
jonge of een onregelmatig speler een klacht (AV90-91) formuleren en deze sturen naar het DB of de RB. De RLV vzw1°secretaris mag preventief optreden als de inlichting officieus wordt gegeven langs de telefoon of hem mondeling ter
kennis werd gebracht. (art.201 ploeg te laat aan de aftrap +424 klacht strookt niet +507 LAV ondertekende klacht +31/1
rechten LAV+508 wat zijn inlichtingen+513/2 omkoperij +495 verslag binnen de 48 uren +504 verlies kracht klacht +64
controle door de RB+446 in der minne regeling)
Artikel 424 :
Elke klacht die niet strookt met de voorschriften inzake geldigheid moet de RLV vzw-1°secretaris onontvankelijk verklaren.
(art. 494 klacht gerecht en vrijspraak)
Artikel 425 :
De RLV vzw-1°secretaris kan altijd beroep of hoger beroep aantekenen als een in der minne regeling zoals voorzien in art.
416+446 (RLV vzw-voorzitter+ RLV vzw-1°secretaris of vervangers) faalt, ook dit geldt voor uitspraken van het DB indien de
RLV vzw-1°secretaris onregelmatigheden vaststelt in de werking of in de uitspraak. Elke ingreep moet de RLV vzw1°secretaris aan de RB melden (één seizoen gebonden).
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Artikel 426 :
De RLV vzw-1°secretaris kan datum, aanvangsuur en terrein die op de kalender of het orgaanblad zijn gemeld, wijzigen.
(art. 527 dagen waarop de wedstrijden worden gespeeld en mogelijke wijzigingen+ 345 kalender -opmaak)(AV. 87 - 88)
Artikel 427 :
De RLV vzw-1°secretaris tekent beroep aan tegen een VSK-beslissing als deze
a) iemand ten onrechte schorste
b) er een combine vermoed wordt
c) als de werking niet werd aangevraagd
d) als de VSK-voorzitter tekende voor "niet akkoord"
e) als de VSK haar bevoegdheden te buiten ging
f) als er binnen de 48 uren, na een VSK, leugenachtige getuigenissen aan het licht komen
g) als een automatische schorsing werd toegepast en de reden niet strookt met de werkelijkheid. In dit geval zal de
RLV vzw- 1°secretaris ook de SKK in werking stellen. (art. 107 snelrecht DB en/of RLV vzw-1°secretaris) (art. 507
inlichtingen + 508 omkoperij+ 421/1 wijziging straf + 448 leugens + 496 geen rode kaart nodig klachtgeldigheid
+126 geen akkoord VSK-voorzitter) Leugenachtige verklaringen, waarvan sprake hierboven, moeten binnen de 48
uren op de RLV VZW-zetel gemeld worden.( art.446 in der minne regeling)
Artikel 428 :
De RLV vzw-1°secretaris interpreteert een klacht (kan in der minne regelen art.446), raadpleegt desnoods de RLV vzwvoorzitter of anderen (art.416), en past alle automatische straffen toe die het HR voorziet. Bij automatische straffen past hij
art. 96 toe krachtens art.87.
(art.264 dwalingen+468 ongegronde aanval op het wedstrijdblad)
Artikel 429 :
De RLV vzw-1°secretaris past de schorsing toch toe, alhoewel de RLV vzw-1°secretaris een procedurefout beging, doch
deze zelf bemerkte in de loop van het seizoen (zie art. 449 schorsing niet in termijn gemeld)
Artikel 430 :
Ingeval van terreinnood kan de RLV vzw-1°secretaris een ploeg op eigen terrein laten spelen als bezoeker. Beide partijen
moeten met deze beslissing instemmen, tenzij zij een ander voorstel kunnen voorleggen, binnen een redelijke termijn vòòr
de ontmoeting.(tijdspanne nodig om melding te maken via het orgaanblad.)(Art.542/1 eigen terrein in de mate van het
mogelijke +530/4 terreinnood)
Artikel 431 :
Elke openbare verklaring over omkoperij wordt onderzocht en eventueel voor de RB gebracht voor onderzoek en eventueel
behandeld en bestraft.(art. 458 klacht bij het gerecht) (art.507 inlichtingen +508 omkoperij +513/2 tipgever omkoperij)
Artikel 432 :
De RLV vzw-1°secretaris alleen mag spelers schrappen op de spelerslijst van de clubs(ploegen)
(art. 33/c LAV alleen laat schrappen op zijn lijst)
Artikel 433 :
In samenspraak met de RLV vzw-voorzitter of zijn vervanger mag Hij per speeldag méér dan twee spelers laten optreden
(art. 234 met voltallige ploeg opkomen+160 steekkaarten van vrije spelers inkijken-inzagerecht art.13 statuten)( De RLV
vzw-1°secretaris let op voor geveinsde tekorten aan spelers)
Artikel 434 :
De RLV vzw-1°secretaris mag afwijken van het aansluitingstijdstip die het HR voorziet
(zie art. 236 tijdstip om spelers aan te sluiten)
Artikel 435 :
De RLV vzw-1°secretaris mag spelers aansluiten in de terugronde onder de voorwaarden voorzien in art.238 (tekort aan
spelers 2 x naeen, let op voor geveinsde tekorten aan spelers).
Artikel 436 :
De RLV vzw-1°secretaris doet de aanduiding van de (kandidaat) risico-spelers volgens het HR.
(art. 248 voorschriften risico-speler).
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Artikel 437 :
De RLV vzw-1°secretaris meldt aan het DB of de RB of er een scheidsrechterlijke of een andere dwaling was, die invloed
had op de uitslag van de wedstrijd. Het DB of de RB treffen hierover een beslissing.(264 dwalingen zonder invloed
uitslag+265 dwalingen met invloed uitslag)
Artikel 438 :
De RLV vzw-1°secretaris regelt alle "in der minne regelingen" die het HR voorziet (art. 446).
De RLV vzw-1°secretaris heeft hierin verregaande bevoegdheden doch moet steeds rekenschap geven aan de RB.(De in
der minne regelingen gebeuren al dan niet in samenspraak met de RLV vzw-Voorzitter zoals het artikel 416 voorziet) (vlug
rechtspraak art.446)
Artikel 438/1 :
niet in gebruik
Artikel 438/2 :
De RLV vzw-1°secretaris verwittigt iedere belanghebbende(n) op de manier die hem best past, tenzij het HR het anders
voorziet.
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HOOFDSTUK 24 : BEGROTINGEN EN REKENINGEN, RESERVEFONDS
(art.100/5 ontoereikende begroting)
(BEVOEGDHEID STATUTAIR GEDELEGEERDE BESTUURDER 1 MET COMMISSARIS)
Titel 1 : Begrotingen en rekeningen als agenda AV.
Artikel 439 :
Alle RLV vzw kosten worden gedragen door de RLV vzw-kas na goedkeuring door de AV.
Artikel 440 :
De begroting van een nieuw seizoen wordt voorgelegd aan de AV en door deze goedgekeurd.
Een begrotingsjaar loopt van 1juni tot 31mei van het volgend jaar.
(Statuten art. 22 controle van drie bestuurders of andere gemachtigden(Commissarissen) of uitwendig orgaan benoemd door
de AV-zie art 17 van de vzw wet van 02/05/2002)
Titel 3 : Reservefonds.
Artikel 444 :
Er mogen geen winsten geboekt worden. De overschotten zullen worden besteed ingeval er een raadsman wordt ingezet om
de RLV vzw-belangen (zoals o.a. LAV belangen, zie ook art.22 stat.)) op gerechtelijk gebied te verdedigen, of om de BA van
een nieuw LAV te betalen, of om uitgaven te kunnen vereffenen, goedgekeurd door de RB en niet opgenomen in de
begroting maar noodzakelijk voor de werking van de vereniging(meldingsplicht a/d LAV wordt vereist bij de
eerstvolgende Algemene vergadering). Een eventueel reservefonds mag nooit verdeeld worden onder de LAV, zelfs niet
bij de ontbinding van het RLV vzw.(art. 147 combines van leden + 25 v.d. statuten)(raadsman advocaat,
gerechtsdeurwaarder, aangestelden, commissarissen enz. .)
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HOOFDSTUK 25 : IN DER MINNE REGELINGEN (VLUGRECHTSPRAAK)
(zie art. 85/e wijzigingsmacht RB)
(BEVOEGDHEID STATUTAIR GEDELEGEERDE BESTUURDERS 1 en/of 2)
Artikel 445 :
Elke in der minne regeling is in feite een verzoening of een vlug rechtspraak en gebeurt tussen de gevolmachtigden
namelijk de RLV vzw-1°secretaris en/of de RLV vzw-voorzitter en het LAV, het heeft tot doel de kosten te drukken a/d clubs
en het RLV vzw, tevens een soepeler en vluggere werking te kennen. Aan elke in der minne regeling is er al dan niet een
boete verbonden. De RB moet op de hoogte gehouden worden. (85/e wijzigingsmacht RB + 416 gemachtigden en
bevoegden opsomming)Het LAV mag steeds een in der minne regeling weigeren, de RLV vzw-1°secretaris en/of de RLV
vzw-voorzitter kunnen als gemachtigden, gezamenlijk of afzonderlijk optreden of weigeren de regeling in der minne toe te
passen.
Bij de kennisgeving aan de RB wordt hier in college opgetreden.
Titel 1 : Enkele mogelijke gevallen.
Artikel 446 :
Elke partij moet de inbreuk bekennen en instemmen met de HR-voorschriften en de toepassing ervan. (al dan niet
schriftelijke bevestiging)
a) een speler komt vrij nadat hij vier keer niet werd opgesteld en de wedstrijdbladen dit bevestigen door een notering
van de ref.
b) de regeling van een forfait onder de WA’s.
c) een speler tekende op twee lijsten (zie art. 254)
d) geschrapt (AV. 90 - 91)
e) een geschorste speler opstellen
f) een te jonge speler opstellen of zonder toelating van de ouder of voogd, zie art.237/g
g) een onregelmatig speler opstellen
h) bezwaar tegen een straf en/of boete (art. 607/2 binnen 48 uren na kennisname)(AV.91-92)
i) intrekken van een klacht en/of klacht intern clubreglement (art163/c)
j) een grensrechter en/of afgevaardigde geschorst, in die functie opstellen
k) een inbreuk op art. 557(veteranen-ouderdom, aantal 33jarigen op het veld)
l) zie o.a. art. 264 dat handelt over dwalingen(ongeldige VSK door dwaling o.a. gelegenheidsscheidsrechter als
VSK - voorzitter)
m) elke administratieve inbreuk en/of burgerlijke ongehoorzaamheid(=boycot) en/of vertrouwensmisbruik. (art.234
spelerstekort om zich frauduleus te versterken) De bevoegdheden tot toepassing "in der minne regeling" ligt bij de
RLV vzw-1°secretaris en /of de RLV vzw-voorzitter of hun vervangers en is moeilijk volledig te omvatten in dit
enige artikel hierboven. Aan de raad van bestuur is verantwoording van handelingen altijd verplicht.
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HOOFDSTUK 26 : BEROEP OF HOGER BEROEP AANTEKENEN.
Titel 1 : Beroep na forfait.
Artikel 447 :
Beroep na forfait moet gebeuren binnen de 48 uren(lees de volgende dinsdag 12 uur)na de wedstrijd waar forfait gegeven
of gekregen werd, dit moet schriftelijk gebeuren door het LAV. De wedstrijdkosten moeten steeds onmiddellijk geregeld
worden (ref + terrein + verfrissing zo niet wordt de inbreuk beboet zie art.597/b). Het beroep kan ook op het wedstrijdblad
worden gedaan, getekend door de WA.
Titel 2 : Beroep na klacht.
Artikel 448 :
Indien er een leugenachtige reden wordt vermeld op het wedstrijdblad en er vloeit een automatische straf uit voort, dan kan
de benadeelde partij beroep aantekenen op het wedstrijdblad (getekend door de WA) of binnen de 48 uren(lees de
volgende dinsdag 12uur) een schrijven richten aan de zetel van het RLV vzw getekend door het LAV.(zie ook art.105 o.a.
feiten aan het daglicht tijdens of na een DB)(art.421/1 volmachten + 427/g automatische schorsingen met drogreden(en)
(art.159+446+459+art.161+163 na schorsing inbreuk intern clubreglement)
Titel 3 : Beroep aantekenen tegen een procedurefout
(procedurefout, blunder=alles wat niet strookt met het HR en dat werd toegepast)
Artikel 449 :
O.a. indien een schorsingsmelding(via het orgaanblad of anders) niet in de termijn wordt toegepast zoals het HR voorziet,
dan mag men binnen de 48 uren beroep aantekenen (2de speeldag na het vergrijp bij een automatische straf of de tweede
speeldag volgend op een DB- of RB-uitspraak) en dan vervalt de schorsing al dan niet weg in zijn geheel. De boeten worden
altijd behouden(zie art. 429 opgemerkte fout door o.a. de RLV vzw-1°secr. +419 onmiddellijke schorsingen of
opschorting)(zie art 161+163 schorsing via intern clubreglement)
Titel 4 : Automatisch beroep
(alle behandelde conflicten door de VSK, niet onder spelers).
Artikel 450 :
a) als de WA(‘s) de VSK niet laten werken.
b) als de VSK-voorzitter "geen akkoord" betekent`
c) als de VSK-voorzitter de werking niet voor mogelijk acht, dit kenbaar maakt en betekent. (zie art.126+446/m in
der minne regeling RLV vzw-1°secr.)
d) als er twijfelachtige, tegenstrijdige getuigenissen werden afgelegd. (art. 508 inlichtingen)
e) als de VSK zaken waarvoor ze onbevoegd is, behandelde.
Titel 5 : Geen beroep noch hoger beroep is mogelijk
(zie art. 18)
Artikel 451 :
Tegen automatische straffen (tenzij het geval voorzien in art. 448), na een tijdsbestek langer dan 48 uren na een uitspraak,
de club (LAV) nam ontslag en had reeds beroep of hoger beroep aangetekend. (art. 421/1 strafwijziging + 530/17 afwezige
partij+ 457/3 geldigheid beroep + 18 borgsomrest te laag en/of ontoereikend)
Titel 6 : Hoger beroep is mogelijk.
Artikel 452 :
Na elke uitspraak van het DB (als men denkt te hoge straf of het verdedigingsrecht geschaad, opgelet de afwezige partijen
stemmen in met de uitspraak). Met procedurefout (zie art. 470) vervalt de boete van de vergadering en wordt de straf
opgeschort. (zie ook art. 420)Het hoger beroepscomité(RB) behandelt de zaak en beslist over boete en straf. In geval van
een procedurefout in hoger beroep wordt de zaak geklasseerd (of gaat naar de AV) maar de boete blijft. (art.
33/a)(art.459+art.161+163 na schorsing inbreuk intern clubreglement)
Titel 7 : Wie kan beroep en hoger beroep aantekenen ?
Artikel 453 :
Ieder werkend-LAV en bestuurder van het RLV vzw, zowel beroep als hoger beroep.(zie art.459)

65

Artikel 454 :
Iedere aangestelde zoals ref, HWW, WW en iedere WA (beroep alleen).
Artikel 455 :
Iedere clubafgevaardigde op een DB-vergadering (hoger beroep alleen).
Titel 8 : Intrekken van beroep of hoger beroep (binnen de acht dagen)
Artikel 456 :
a) beroep ingediend ingevolge een klacht door het werkend-LAV of de WA en op het wedstrijdblad geformuleerd, kan
door het werkend-LAV ingetrokken worden.
b) hoger beroep door het werkend-LAV ingediend na een DB-uitspraak, door hem of zijn clubafgevaardigde. (art. 32
mondeling + 503 )
c) de persoon die klacht indiende volgens art. 459
Artikel 457 :
Een ingediende klacht wordt in principe nooit ingetrokken door:
een bestuurder, een HWW, een WW.
Artikel 457/1 :
niet in gebruik.
Titel 9 : Beroeps- en hoger beroepscomité.
Artikel 457/2 :
a) het beroepscomité is het DB (zie art 105 afbakening bevoegdheden DB)
b) het hoger beroepscomité is de RB (zie art. 84 onvoorziene zaken behandelen)
Titel 10 : Behandelen van beroep of hoger beroep.
Artikel 457/3 :
Elk beroep of hoger beroep moet tijdens het speelseizoen vallen, zo niet wordt de zaak geklasseerd of indien de RB dit
wenst verwezen naar de AV.
Titel 11 : Eventuele mildering van straf in beroep of hoger beroep.
Artikel 457/4 :
Wanneer een speler de hem in eerste instantie opgelegde schorsing reeds ondergaan heeft en vanwege een hogere
beroepsinstanties(in der minne, DB of RB) een vermindering van straf bekomt, kan er geen sprake zijn daarom de
wedstrijd(en) te her spelen waaraan die speler niet heeft kunnen deelnemen.(art. 589/4 strafverval + art. 84 onvoorziene
zaken behandelen)
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HOOFDSTUK 27 : KLACHT NEERLEGGEN BIJ DE GERECHTELIJKE INSTANTIES
Artikel 458 :
In principe legt het RLV vzw klacht neer bij de gerechtelijke instanties tegen al wie het RLV vzw ,gewild of ongewild ,door
een handeling tracht te schaden (o.a. omkoperij, aantasting en besmeuren van de naam en de faam) of bij elke lasterlijke en
leugenachtige verklaring (o.a. tegenover de leden van de algemene vergadering) die het RLV vzw kan schaden. Dit besluit
wordt genomen door de RB. (art. 582 toepassing straffen en op wie + art.84 onvoorziene zaken behandelen + art.147
opgezette combines)
Artikel 459 :
Het staat elk aangesloten lid van het RLV vzw of elk persoon door een functie aan het RLV vzw verbonden, vrij een
gerechtelijk geding of klacht bij het RLV vzw in te spannen tegen al wie hem morele (schending rechten) en/of lichamelijke
schade toebrengt of dit poogt te doen (art. 10 van het decreet van 25 februari 1975). Het vermoedelijk slachtoffer moet de
RLV vzw-zetel hiervan binnen de 48 uren inlichten (zie eventuele toepassing van art. 415 eventueel inactiefstelling + 470
rechtenschending = procedurefouten)(art.161+163 schorsing inbreuk intern clubreglement+446 in der minne regeling verzoening - vlug rechtspraak)
Artikel 460 :
Een wraakneming(o.a. door stalking) in strijd met het HR en genomen op een door een functie verbonden persoon van het
RLV vzw wordt behandeld door de RB of het DB als :
a) het slachtoffer klacht indiende bij de gerechtelijke instanties en/of op de RLV vzw-zetel
b) het indienen van de klacht op de RLV vzw-zetel wordt bekendgemaakt binnen de 48 uren,
c) de onmiddellijke voorlopige inactiefstelling en/of schorsing (art. 415) wordt toegepast of na beraad weer
opgeheven zoals het artikel 419 voorziet.
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HOOFDSTUK 28 : DE GRENSRECHTER.(GR)
Artikel 461 :
De grensrechter is van het mannelijk of vrouwelijk geslacht en moet de leeftijd bereikt hebben om als speler te mogen
optreden in het RLV vzw (zie art. 3/c geneeskundig onderzoek). De grensrechter mag een ingeschreven speler zijn of hij of
zij mogen ook WA zijn.(moet in het bezit zijn van een RLV vzw-PAS)(art. 223+237/g leeftijd +art.210 RLV vzw-pas en fiche
+ art. 207 sportverzekering + art. 23/e schriftelijke toelating voogd)(av/03-04)
Artikel 461/a :
De grensrechter moet de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt(art. 223+237/g leeftijd+207 sportverzekering). Deze dient
eveneens aangesloten te zijn bij een ploeg en moet dus ook een bijbehorende aansluitingskaart en pasfoto opsturen naar
het verbond.(art.210 RLV vzw -pas en fiche)(AV.99-00)
Artikel 462 :
De clubs moeten op straf van boete een grensrechter opstellen tijdens de ganse duur van de wedstrijd. (art. 597/d boete) en
mag tijdens de wedstrijd door een collega vervangen worden
Artikel 463 :
De grensrechter wordt geweigerd als Hij/Zij vòòr de wedstrijd de REF beledigt. Hij/Zij kan uitgesloten worden zoals een
speler of voor andere ongepastheden tijdens de wedstrijd.(art. 270 verbaal geweld, verwijten)
Artikel 464 :
Hij/Zij vlagt de voorlijn door de REF aangeduid. Hij/Zij moet de nodige bewegingsruimte hebben, zo niet meldt Hij/Zij dit aan
de REF.(art.271 voorlijn wordt door de ref aangeduid+304 bewegingsruimte, staken voetbalspel)
Artikel 464/1 :
niet in gebruik.
Artikel 464/2 :
Hij/Zij mag bescherming eisen van de REF voor alle aanvallen tegen zijn/ haar persoon. (art. 305 het recht tot bescherming
zie ook art. 422/bis v/h strafwetboek "mensen in nood")
Artikel 464/3 :
Hij/Zij valt onder dezelfde normen en straffen als een speler.(AV. 88 - 89)
Titel 1 : Aanduiding van grensrechters door het RLV vzw.
Artikel 464/4 :
De clubs moeten geen grensrechter aanduiden noch betalen als deze wordt aangeduid door het RLV vzw ter gelegenheid
van beker- en schaalwedstrijden (finales en eventueel halve finales of andere). (art. 382 inspraak SKK in aanduiding
grensrechters)
Titel 2 : Aanvraag aan het RLV vzw van officiële grensrechters.
Artikel 464/5 :
Een ploeg kan twee officiële grensrechters aanvragen aan de RLV vzw-2°secretaris. De kosten zijn voor de aanvrager. Bij
dergelijke aanvraag contacteert de RLV vzw-2° secretaris alle partijen vooraleer de aanduiding te doen.
Titel 3 : Bevoegdheden van de grensrechter.
Artikel 464/6 :
Hij/Zij geeft aan wanneer en voor wie er :
- inworp is
- doelschop is
- hoekschop is
- inbreuken op het spelreglement, (alhoewel hier de REF in alle gevallen de onaanvechtbare eindbeslissing heeft)
Artikel 464/7 :
Hij/Zij mag weigeren te vlaggen of stoppen met vlaggen (zonder boete of straf) als hem/haar de bevoegdheden van art.
464/6 uitdrukkelijk door de REF worden ontzegd vòòr of tijdens de wedstrijd. Dit feit wordt genoteerd op het wedstrijdblad.
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Artikel 464/8 :
Een grensrechter mag de lijn niet doen zonder vlag (zakdoek enz.. geldt niet), zoals voorzien in art. 175/d (zie art. 597/m
boete+ art. 269 weigering door partijdigheden of ongepastheden v/d grensrechter) (AV 88 - 89.)
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HOOFDSTUK 29 : HET WEDSTRIJDBLAD(WBL)
(ZIE HFST. BOETEN)
Artikel 465 :
Het wedstrijdblad is een informatieblad dat de WA minimum 15 minuten vòòr de wedstrijd aan de ref van dienst bezorgt en
waarop volgende zaken zijn ingevuld :
a) het wedstrijdnummer
b) de wedstrijddatum
c) de aanduiding reeksletter
d) zijn eigen clubnaam + stamnummer
e) de clubnaam van de tegenstrever en het stamnummer (AV 96 - 97)
f) de aanduiding of hij thuisploeg of bezoeker is
g) het uitrustingsnummer van zijn spelers
h) de stamnummers van zijn spelers
i) de naam + voornaam van zijn spelers IN DRUKLETTERS (AV 96 - 97)
j) de naam + voornaam + stamnummer + handtekening v/zijn grensrechter(AV97-98)
k) zijn eigen naam + voornaam +stamnummer en handtekening(AV97-98)
l) de naam + voornaam + stamnummer + handtekening v/d kapitein(AV97-98) Elk ontbrekend element wordt beboet
zoals art.596 voorziet, evenals het te laat bezorgen bij de ref. (AV 93- 94)
Artikel 466 :
Alle namen en voornamen (voluit en in drukletters) moeten op het wedstrijdblad vermeld staan vòòr de aanvang van de
wedstrijd, zelfs als alle spelers nog niet tegenwoordig zijn. Er mogen slechts 15 namen per ploeg worden ingeschreven, die
evenwel allen mogen optreden.(art.215 vrije lijnen doorstrepen + 306 doorstrepen taak ref + 598/i boete + 515/g forfaitscore
en forfaitboete)
Artikel 467 :
Als er geen wedstrijdblad, uitgegeven door het RLV vzw, voorhanden is, mag er een ander papier worden gebruikt. Geen
uitstel van een wedstrijd wordt geduld als het wedstrijdblad niet aanwezig is bij aanvang van de wedstrijd.(art. 597/L boete)
Artikel 468 :
Alhoewel het wedstrijdblad (en ook het wedstrijdverslag) een informatieblad is, zal elke ongegronde aanval op een persoon,
door een functie aan het RLV vzw verbonden, beoordeeld en eventueel beboet of bestraft worden door het DB of de RB. De
WA blijft ten allen tijde verantwoordelijk indien er (een) vermoede supporter(s) van zijn club zijn of hun indrukken, al dan
niet getekend, neerpen(t)(nen) op het wedstrijdblad.(art. 428 volmacht RLV vzw-1°secretaris klacht indienen + 199 tot
maximum 15 min. na de wedstrijd inzagerecht wedstrijdblad)
Artikel 469 :
Alle voorvallen mogen erop vermeld worden : het wedstrijdverloop, de goalgetters (op het wedstrijdverslag) de
geblesseerden, klachten, enz. ...(op het wedstrijdblad). Alleen de beide wedstrijdafgevaardigden mogen op het wedstrijdblad
schrijven en in elk geval tekenen ze wat ze neerschreven. De scheidsrechter is de derde persoon die op het wedstrijdblad
mag schrijven.(art.171 klacht binnen de 2u. op RLV vzw -zetel)
Artikel 469/1 :
Na het invullen van de formaliteiten en of klachten tot maximum 15 minuten nà de wedstrijd, moeten de beide
wedstrijdbladen in een gesloten enveloppe(art.596) gestopt worden samen met het wedstrijdverslag. De thuisploeg is
verantwoordelijk voor dit werk. (AV 93 - 94)
Artikel 469/2 :
Onder alle omstandigheden moeten beide wedstrijdbladen + het wedstrijdverslag ingevuld worden.(zie art. 595 boete te laat
binnen brengen, in verschillende gevallen) (AV 93 - 94)(zie art. 597/n boete)(AV. 96-97)
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HOOFDSTUK 30 : PROCEDUREFOUTEN.
Titel 1 : Procedurefouten waarbij de boete vervalt en de straf wordt opgeschort.
(art. 420 telefonische opschorting)
Artikel 470 :
Indien het DB volgens het HR fout is in zijn samenstelling en/of er niet gestraft wordt conform het HR, is er sprake van een
procedurefout(blunder) begaan in het DB of door anderen, tenzij er andere fouten aan het licht komen en die binnen de 48
uren aan de zetel(of RLV vzw-voorzitter) gemeld worden. Hetzelfde geldt voor de VSK of het verdedigingsrecht of andere
RECHTEN die geschonden werden en die het HR voorziet, dit door een functie verbonden persoon van het RLV vzw
(art.123 ongeldige stemming VSK+507 inlichtingen+508 soorten inlichtingen + 84 +459 onvoorziene zaken en schending van
rechten+Hfst33 geldige klacht titel 1+ art. 337 RLV vzw-Voorzitter = raadgever ) (art.446 in der minne regeling niet conform
het HR + art 459 geschonden rechten)
Titel 2 : Procedurefout waarbij de straf vervalt maar de boete niet.
Artikel 471 :
Zie artikel 499 klacht over een andere wedstrijd + 415 onmiddellijke schorsing of strafopschorting + 33/a schriftelijke melding
procedurefout + 429 opgemerkte procedurefout door de RLV vzw-1°secretaris + 449 schorsingsmelding niet binnen termijn
+ 484 foutieve schorsingsmelding, art.446 in der minne regeling.(zie art.479/2 schorsingen)
Artikel 472 :
Procedurefouten in hoger beroep die kunnen worden aangetoond en die bekend zijn door de RB. Dit kan het geval zijn bij
een foutieve samenstelling of bij een foutieve stemming. (art. 504 einde van het seizoen klachtverval)
Titel 3 : Wie kan procedurefouten aanklagen, wat zijn procedurefouten?
Artikel 473 :
Iedere RLV vzw-bestuurder, elke aangestelde die optreedt in de naam van de RB, elk functie-verbonden persoon aan het
RLV vzw.(art. 459 rechten geschonden van een individu)
Artikel 474 :
Procedurefouten(blunders) zijn alle gewilde en/of ongewilde foutieve toepassingen en uitvoeringen van dit huishoudelijk
reglement door een persoon die door enige functie verbonden is aan het RLV vzw. (zie Hfst. 47 slotbepalingen) De
benadeelde partij maakt hiervan melding op de RLV vzw-zetel (zie art. 470 in bijzonder de tijdspanne respecteren).
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HOOFDSTUK 31 : WEDSTRIJDEN.
Titel 1 : Wie kan een wedstrijd uitstellen ?
Artikel 475 :
De REF van de sportontmoeting op het uur en datum zoals de RLV vzw - kalender voorziet.
Artikel 476 :
Bij hevige mist en als er een wedstrijd volgt op de eerste mag de REF 20 minuten wachten vooraleer een beslissing te
treffen tot afgelasting of tot spelen. (art. 293 bij mist als geen wedstrijd volgt 45 min. wachten)
Artikel 477 :
De terreineigenaar of de terreinbewaarder, ten laatste 24 uren vòòr de wedstrijd. (AV. 88 - 89.)
Artikel 478 :
De RLV vzw-voorzitter en twee bestuurders(vormen een DB) (Av. 86 - 87)(zie ter zake art. 343 bevoegdheid RLV vzwvoorzitter + 418 lichamelijke schade vermijden + 417 tegengaan kompetitievervalsing en uitstel in uitzonderlijke gevallen is
volmacht RLV vzw-voorzitter en RLV vzw -1°secretaris). Bij uitstel volgens art. 343 gebeurt de melding: vrijdag om 18 uur en
zaterdag om 12 en/of 13 uur op VRT-1 als volgt : Roeselaars liefhebbersverbond enz.(AV.85-86) – website www.rlv.be
(art. 421 verdaging niet mogelijk voor feestelijkheden)
Titel 2 : Automatisch uitstel.
Artikel 479 :
"De dag van de grondwettelijke verkiezingen wordt er niet gevoetbald."
Artikel 479/1 :
niet in gebruik.
Titel 3 : Wedstrijdnummer.
Artikel 479/2 :
Elke RLV vzw-wedstrijd krijgt een nummer, dit nummer blijft ook behouden bij eventueel uitstel, of (in principe) ook bij een
schorsingsuitvoering tenzij de schorsing uit te voeren valt in het volgende seizoen. (art. 585 uitstel van een wedstrijd telt niet
als schorsingsspeeldag. Niet uitgevoerde schorsingsdag(en) word(t)(en) in het volgende seizoen uitgevoerd (354 RLV vzw1°secretaris houdt de schorsingsdata bij en publiceert ze in het Orgaanblad of via een RLV vzw media-middel)
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HOOFDSTUK 32 : SCHORSEN VAN EEN WEDSTRIJD, OPSCHORTING VAN EEN SCHORSING,
SCHORSINGSGEBIED, TOEPASSING VAN EEN SCHORSING, CLEMENTIE NA EEN SCHORSING, CLEMENTIE NA
EEN VONNIS V/D RECHTBANK
Titel 1 : Door de weeromstandigheden.
Artikel 480 :
De REF schorst de wedstrijd als de weeromstandigheden te bar lijken naar zijn mening (in het bijzonder de kans op
lichamelijke letsels). Deze wedstrijd wordt (over)gespeeld op een latere datum. De REF heeft recht op een halve
vergoeding(zie art.597/o ref vergoeding)- een kwart vergoeding te krijgen van elke ploeg-.(art. 192 twee afgev. wensen
toch te spelen ) (AV. 90 - 91) (283/1 half vergoedingsrecht v/d ref+597/b boete o.a. niet geregelde wedstrijduitstel of
forfait)(AV.96-97)+(AV. 99-00)
Artikel 481 :
Door een clublid of clubleden ,een (vermoede) clubsupporter of (vermoede) clubsupporters. (zie in dit geval het hoofdstuk
dat handelt over forfait). (art. 491 schorsing)
Artikel 482 :
Een speler (lid van een club) kan geschorst worden door het DB, de RB, de VSK, de scheidsrechter (automatische
schorsing) en door zijn club.(art.163/c intern clubreglement + zie ook art.446 in der minne)
Titel 2 : Opschorting van een schorsing
(uitgezonderd art. 415 + 420)
Artikel 483 :
Bij het in beroep of in hoger beroep gaan.(na VSK, in der minne, DB, RB of intern Clubreglement)
Artikel 484 :
Bij een procedurefout in het melden van de schorsing. (art. 354 bijhouden van de schorsingsdata door de RLV vzw1°secretaris en de publicatie ervan)
Artikel 485 :
Bij een procedurefout in beroep of hoger beroep.(behandeling respectievelijk RB en AV)
Artikel 486 :
Zie artikel 419 opschorten en/of schorsen via schrijven of na een beraad + 420 opschorten en/of schorsen via de telefoon.
Artikel 487 :
Door een werkend-LAV die een clubspeler intern schorst en dit meldt aan de zetel.(art. 423 volmacht RLV vzw-1°secretaris
na schriftelijke inlichting over diverse inbreuken)
Artikel 488 :
niet in gebruik
Titel 3 : Schorsingsgebied, toepassing
(zie art. 419 en 420 + 585 uitstel v/d wedstrijd en schorsing in het nieuw seizoen)
Artikel 489 :
Alle schorsingen in het HR zijn van toepassing tijdens het speelseizoen, zowel voor vriendschappelijke als officiële
ontmoetingen waarbij een wedstrijdblad van het RLV vzw wordt gebruikt (art. 479/2 wedstrijdnummer+354 RLV vzw1°secretaris bijhouden schorsingen).
Inachtnemend de volgende principes; een schorsing tot en met 5 speeldagen, is slechts een schorsing in de competitie waar
hij de straf oploopt, voor een schorsing vanaf 6 speeldagen daarentegen, is de schorsing van kracht bij ALLE competities
(competitie, alsook bekerwedstrijden).
Artikel 490 :
Tenzij het HR het anders voorziet(zoals in art. 419-onmiddellijke schorsing en/of opschorting na een beraad), gaat de
schorsing in :
a) de tweede speeldag volgend op het vergrijp (automatische straffen) of volgend op de uitspraak van het DB of de
RB, tenzij een onmiddellijke schorsing ter zitting werd uitgesproken en betekend.
b) de eerste speeldag van een nieuw seizoen, zelfs indien de speler verandert van club en zijn straf niet ten einde
is.(bij uitstel van de wedstrijd, de eerste speeldag indien de schorsing werd gemeld volgens art. 221 door de RLV
vzw-1° secretaris op enige wijze). Elke schorsing kan lopen voor een ander verbond. Een schriftelijk gemelde
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schorsing van een ander verbond wordt door het DB of de RB behandeld.(art. 479/2 wedstrijdnummer + 354
bijhouden schorsingen door de RLV vzw-1°secretaris + 33/a procedurefouten + 221 schorsingsmelding
geschorsten)
Artikel 491 :
geschrapt(AV/97-98)
Artikel 492 :
Een speler wordt steeds geschorst in de functie die hij op het ogenblik van de uitsluiting uitoefende. Heeft de speler
daarnaast nog een andere functie, dan kan hij ook in die hoedanigheid geschorst worden. Is er geen melding van een
andere functie, dan wordt de speler alleen als speler geschorst.(art. 479/2 wedstrijdnummer + 109 schorsing )
Artikel 492/1 :
niet in gebruik.
Titel 4 : Clementie na schorsing.
Artikel 492/2 :
Na een langdurige schorsing van ten minste één jaar is clementie en eventuele strafopschorting mogelijk als volgende
voorwaarden werden ingelost :
a)
b)

c)
d)

de geschorste persoon deed tenminste twee derden (2/3) van zijn straf
indien een ontmoetingsmogelijkheid bestaat tijdens RLV vzw-initiatieven tussen slachtoffer en geschorste :
a. en het slachtoffer werd (eventueel) vergoed voor zijn geleden schade,(zie art.1382 van het burgerlijk
wetboek inzake schadevergoedingen)
b. en het slachtoffer is akkoord met de eventuele clementie (strafopschorting),
de RB is akkoord met de opschorting, dan wordt de straf opgeschort.
art.492/2: b) vervalt indien het slachtoffer niet meer actief is in het RLV vzw, volgens art.84 ligt de beslissing ter
zake bij de RB, clementiekosten zie art . 607 (vooraf betalen van de kosten voorzien in art. 601/a
vergaderingskosten + 602 naar rata boete gegeven door de RB+ 598/d aansluiten v/e geschorste speler + art. 248
risico-speler)
Titel 5 : Clementie na een rechtbankvonnis.

Artikel 493 :
Na een rechtbankvonnis mag een persoon met een voorlopige inactiefstelling (art.415)
een clementie-aanvraag richten aan de RLV vzw-zetel.
a) indien een ontmoetingsmogelijkheid bestaat tijdens RLV vzw-initiatieven tussen slachtoffer en een persoon met
een voorlopige inactiefstelling : het slachtoffer werd (eventueel) vergoed voor zijn geleden schade, (zie art.1382
van het burgerlijk wetboek inzake schadevergoedingen)
b) indien het slachtoffer niet meer actief is in het RLV vzw, vervalt a) hierboven volgens art.84 ligt de beslissing
steeds bij de RB, en de RB is akkoord met de opschorting van de voorlopige inactiefstelling, dan wordt de toestand
van voorlopige inactiefstelling opgeschort. Clementiekosten zie art . 607 (vooraf betalen van de kosten voorzien in
art. 601/a vergaderingskosten + 602 naar rata boete gegeven door de RB+ 598/d aansluiten v/e geschorste
speler+ art. 248 risico-speler)
c) een uittreksel uit het vonnis van de rechtbank moet op de RLV vzw-zetel worden bezorgd minstens 8 dagen vòòr
de vergadering. De clementie-aanvraag kan dan behandeld worden door het DB of de RB die de voorlopige
inactiefstelling kan opschorten of een datum van verloop kan geven. (zie HFST11-titel 9 geen aansluiting).(art.84
HR)
Artikel 493/1 :
niet in gebruik.
Artikel 493/2 :
Indien de vermoedelijke beklaagde vrijspraak krijgt van de rechtbank vervalt zijn voorlopige inactiefstelling . De RB
bekrachtigt de opschorting na inlossing van de eventuele schulden. (Men kan geen tweemaal gestraft worden voor éénzelfde
fout door eender welke instantie of commissie). (art.589/6 strafcumulatie, de boetes worden eveneens gecumuleerd) art. 84
de RB kan hier een beslissing treffen.( art. 248 risico-speler) (zie art.1382 van het burgerlijk wetboek inzake
schadevergoedingen)
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HOOFDSTUK 33 : KLACHTEN, REGLEMENTSVOORSTELLEN, INLICHTINGEN.
Titel 1 : Geldigheid van een klacht
(art. 201 spelerslijst niet aanwezig op de wedstrijd toch klacht
+ 423 na schriftelijke inlichting + 458 klacht bij het gerecht RLV vzw
+ 459 klacht bij het gerecht of RLV vzw door een persoon
+ 460 wraakneming tegen een functie verbonden persoon
+ 502 klacht eliminatiewedstrijd geen terugslag andere wedstrijden
+ 470 rechten schending van een functie verbonden persoon)
Artikel 494 :
Een klacht is enkel geldig in volgende gevallen(zie ook Titel 1 – Hfst. 33) :
a) als de klacht vermeld is op het wedstrijdblad van de desbetreffende wedstrijd en op deze betrekking heeft
b) indien de klacht werd opgemaakt binnen de 15 minuten nà het einde van de wedstrijd (zie art. 171 na 2u op het
RLV vzw-secretariaat + art. 8 vòòr en na de wedstrijd klacht)
c) elke klacht moet ondertekend zijn hetzij door :
a. de WA van de thuisploeg (zie voorzijde wedstrijdblad)
b. de WA van de bezoekende ploeg (zie voorzijde wedstrijdblad)
c. de REF van de wedstrijd.
De klacht van één partij moet niet ondertekend zijn door een andere partij. Elk ontbrekend of foutief element maakt de klacht
ongeldig. (art. 32 intrekken klacht)
Artikel 495 :
Een uitgebreid verslag mag binnen de 48 uren op de zetel worden bezorgd. In elk geval moet de klacht kort en bondig op
het wedstrijdblad vermeld zijn. (Alle belanghebbenden moeten een kopie krijgen van het uitgebreid verslag teneinde het
verdedigingsrecht niet te schaden) (art. 307 max. 15 minuten na de wedstrijd klacht neerpennen) (AV. 91 - 92)
(art. 507 schriftelijke klachten alleen vatbaar tot behandeling)
Na het tijdsbestek van 48 uren wordt er geen rekening meer gehouden met het uitgebreid verslag, tenzij er bewijsmateriaal
ontbrak en opdook na die tijdspanne. (art. 415 onmiddellijke schorsing en/of opschorting straf+ 448 leugenachtige verklaringen
a/h daglicht)
Artikel 496 :
Een klacht moet niet noodzakelijk het gevolg zijn van een gele of een rode kaart , het kan ook een onregelmatigheid zijn,
vastgesteld door een WA of door iemand die de WA of de ref inlichtte.(art.310 vraag tot notering)( vb. een waarnemer).
(art.459+art. 423 schriftelijke inlichtingen en klachten + 156/c geldigheid klacht v/d waarnemers) (AV. 93 - 94)
Artikel 497 :
Een klacht is eveneens geldig zoals voorzien in artikels 201 en 423 en 459 en in de gevallen voorzien in het HR (o.a. klacht
waarnemer enz...) (art. 105 DB bevoegdheden) (507 schriftelijke inlichtingen + 508 wat zijn inlichtingen + 64 toezicht RB +
495 uitgebreid verslag binnen 48 uren + 156/c klacht waarnemer) (AV. 93 - 94)
Titel 2 : Klachtenbehandeling, geen klachtenbehandeling
(Art. 494 klachtgeldigheidsvoorwaarden)
Artikel 498 :
In principe worden de klachten door DB behandeld in het verbondslokaal(of elders zie artikel 350 taak RLV vzw1°secretaris), de vrijdag volgend op het vergrijp om 19 uur. Deze behandeling is openbaar als de DB-voorzitter dit wil. Het
verdict wordt achter gesloten deuren gestemd. (art. 607 betalingsaanzoek 8 dagen vòòr de vergadering te betalen)
Artikel 499 :
Geen klacht wordt behandeld die betrekking heeft op een andere wedstrijd. De boete wordt toegewezen aan de schuldige en
hierover beslist het DB. Evenmin een klacht bij de gerechtelijke diensten (zie art.459+art. 415 schorsen en opschorten straf)
of zie art. 494 geldigheid v/e klacht + 607 betalingsaanzoek 8 dagen vooraf te betalen + 32 intrekken klacht + 423
schriftelijke klacht + 507 schriftelijke getekende klachten + 549 klacht eliminatiewedstrijden + 504 verlies van kracht v/e
klacht
Titel 3 : Toegelaten aanwezigen op een klachtenvergadering.
Artikel 500 :
a) Het DB (zie art. 15 van de Stat. WETTELIJKE samenstelling DB)
b) de afgevaardigde van de beklaagde die optreedt en Hij alleen als woordvoerder.
c) de afgevaardigde van de andere partij die optreedt en Hij alleen als woordvoerder.
d) de REF van de sportontmoeting die de inbreuk vaststelde
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e)

de persoon als beklaagde beschouwd. Deze wordt verwittigd door zijn LAV om op de vergadering aanwezig te
zijn. De voorzitter van het DB verleent het woord aan degene die hij wenst te verhoren en houdt orde in de
vergadering, kan andere personen toelaten of weren.(art.104) De voorzitter van het DB start de vergadering zelfs
als niet alle partijen hierboven omschreven, aanwezig zijn, met uitzondering van het DB die er noodzakelijkerwijze
moet zijn. (art.104 openbare zitting, kan gesloten worden door de DB- voorzitter) Een afwezige partij stemt
stilzwijgend in met een beslissing genomen door het DB. (Art. 452 procedurefouten na een DB + Hfst. 26 titel 5
beroep en hoger beroep) (art. 28 bijwonen klachtenvergadering LAV + 530/17 afwezige partij) het werkend-LAV
moet geen volmacht geven aan zijn afgevaardigde zoals art.27/1 voorziet doch het is wenselijk, indien derden de
verdediging op zich nemen.

Artikel 501 :
Alle klachten worden drie seizoenen in het archief gehouden, de klachten kunnen dan bij gebrek aan archiefruimte worden
vernietigd, de RB beslist ter zake.
Artikel 502 :
Een klacht tijdens een eliminatiewedstrijd heeft geen terugslag op vorige wedstrijden.
(art. 499 klacht die op een andere wedstrijd terugslaat is onontvankelijk)
Titel 4 : Intrekken van een klacht, verlies van uitwerking v/e klacht
Artikel 503 :
Zie artikels 32 (intrekken klacht) + 274/B (klacht intrekken op een DB) +
456 intrekken van beroepsprocedure)
Artikel 504 :
Elke klacht verliest zijn kracht op het einde van elk speelseizoen, tenzij de RB er anders over beslist, de klacht wordt dan
voorgelegd aan de AV als agendapunt. (472 procedurefouten in hoger beroep+ 499 klacht die op een andere wedstrijd
terugslaat+ 457/3 binnen het seizoen beroep en hoger beroep zo niet verval + 525 definitie speelseizoen)
Artikel 505 :
Elke klacht aangaande financiële en of materiële schulden vervalt nà 1 augustus en is bijgevolg onontvankelijk. (art. 213
speler verandert van ploeg + 606 verhaal na 1 augustus niet meer mogelijk+ art. 84 onvoorziene zaken)
Artikel 505/1:
niet in gebruik.
Artikel 505/2 :
Een klacht tegen een persoon door een functie aan het RLV vzw verbonden en waarvan zijn club (LAV) ontslag nam(of
borgsomrest te klein), kan alleen behandeld worden zo de persoon tegen wie de klacht geformuleerd was zelf de RB- of
DB-vergaderingskosten vooraf betaald. (art.607 vergaderingskost te betalen 8 dagen vòòr de vergadering)
Titel 5 : Reglementsvoorstellen, statuutswijzigingen.
(art.31/1 + 470 rechten van het werkend-LAV)
Artikel 506 :
Deze brengen nooit geen kosten met zich mee. De voorstellen worden behandeld door de RB en eventueel tijdelijk
uitgevaardigd tot de eventuele goedkeuring van de AV. Elke bestuurder en elk LAV kunnen reglements-voorstellen indienen
op de RLV vzw-zetel. Alleen de RB kan de statuutswijzigingen voorstellen aan de AV, tenzij de vzw wet van 02/05/2002
anders voorziet(ondertekend voorstel door1/5 LAV).(voorstellen vòòr 20 mei en nà 20 juli zijn ontvankelijk).
Titel 6 : Inlichtingen (andere geschriften enz. ...)
Artikel 507 :
Schriftelijke en ondertekende inlichtingen worden ten allen tijde aanvaard en zijn voor bespreking en onderzoek vatbaar.
Elke andere wijze van inlichting wordt als onbestaande beschouwd.
(Het LAV tekent of mede ondertekend alle geschriften enz. ... opgesteld door o.a. een raadsman) Zie art. 360/1
administratief en anders is er alleen contact tussen LAV en de RLV vzw-1° secretaris+ 423 schriftelijke inlichtingen + 499
geen klacht die terugslaat op een andere wedstrijd is geldig).
Artikel 508 :
Onder inlichtingen wordt verstaan :
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a)
b)
c)
d)
e)
f)

informatie over leugenachtige getuigenissen tijdens zittingen van VSK en DB, drogredenen op het wedstrijdblad
waardoor een persoon te veel of te weinig werd bestraft (automatisch).(423 schriftelijke inlichtingen + 450
automatisch beroep + 495 uitgebreid verslag binnen de 48 uren+ 470 rechten-schending)
informatie over wangedrag in woorden of daden of ronseling van clubs voor andere verbonden dit door functie aan
de het RLV vzw verbonden.
informatie over tekortkomingen inzake spelinzicht of andere tekortkomingen tijdens sportontmoetingen.(513/2
bescherming tipgever omkoperij + 504 klacht ontkracht op het einde van het seizoen)
informatie over vermoedelijke omkoperij.(zie art. 458 klacht bij het gerecht)
informatie over bepaalde spelers.
Geschrapt AV 90 - 91.(over KBVB-spelers) De RB handelt zoals voorzien in het HR. Elke leugenachtige verklaring
ter zake wordt bestraft en/of beboet.
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HOOFDSTUK 34 : OMKOPERIJEN, DEGRADATIE, SCHRAPPING, TOEGELATEN TEGEMOETKOMINGEN
Titel 1 : Omkoperij met levenslange schorsing.
(art.413 inlichten instanties)
Artikel 509 :
(burgerlijk wetboek art.1374 t.e.m.1381+art 458 HR)
a) zich laten omkopen of aan omkoperij doen.
b) financiële aanmoedigingen aanvaarden of geven.
c) zich laten betalen of betalen voor sportontmoetingen.
d) een speler financieel benaderen om hem te winnen voor zijn ploeg of een ploeg financieel benaderen om een
speler los te krijgen.
e) een scheidsrechter omkopen of dit pogen te doen.
f) te hoge verplaatsingskosten rekenen of laten uitbetalen
Titel 2 : Degradatie van een ploeg.
Artikel 510 :
Elk clubbestuur dat geen melding deed van betaling of omkoperij van één of meerdere spelers, is medeplichtig en fout. Hun
ploeg wordt het volgend seizoen naar de laagste reeks verwezen. Het clubbestuur wordt geschorst.(De RB neemt hierbij de
eindbeslissing)
Artikel 511 :
Elk clublid dat geen melding doet van omkoperij of betaling van één of meerdere spelers is medeplichtig en fout en wordt
geschorst. De ploeg wordt het volgend seizoen naar de laagste reeks verwezen. . (De RB neemt hierbij de eindbeslissing)
Artikel 511/1 :
niet in gebruik.
Titel 3 : Schrapping van een ploeg(club).
Artikel 511/2 :
Elke club dat aan omkoperij doet en/of zijn spelers betaalt en/of aan een andere ploeg en/of aan een andere speler(s)
betaalt is in overtreding. De club wordt ten definitieve titel geschrapt van de RLV vzw-lijsten. Dit geldt voor alle in opspraak
zijnde partijen. (De AV neemt hierbij de eindbeslissing)
Titel 4 : Toegelaten tegemoetkomingen.
Artikel 512 :
Verplaatsonkosten ten bedrage van de NMBS-tarieven of de buurtspoorwegen.
Sponsoring van een ploeg, erelidgelden geschonken aan de clubkas mogen niet bedoeld zijn als aanmoediging of om een
mindere inzet te krijgen.
(alleen wettelijke vergoedingen zijn toegelaten en moeten aangegeven worden aan de fiscus)
Artikel 512/1 :
niet in gebruik.
Titel 5 : Bescherming van de tipgever.
Artikel 513/1 :
niet in gebruik.
Artikel 513/2:
De tipgever over omkoperij wordt verhoord door de RLV vzw-voorzitter alleen (art. 336 weren van alle onregelmatigheden),
die bedekt verslag uitbrengt voor de RB alhoewel de RLV vzw-voorzitter als plicht heeft de tipgever niet bekend te maken,
tenzij deze leugenachtige op valse getuigenissen aflegde. In dit geval wordt deze bestraft en beboet zoals de RB
beslist(art.458 + art. 602 variabele boete + 589 straf te bepalen door de RB naar rata). Elke persoon die op de hoogte is van
omkoperij moet de zetel verwittigen.
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HOOFDSTUK 35 : FORFAIT GEVEN OF KRIJGEN, ONTSLAG NA FORFAIT, BIJZONDERE BEPALINGEN.
Titel 1 : Forfait geven.
(zie art.577 forfait gevolgen)
Artikel 514 :
Een ploeg(club) kan forfait geven als :
a) de club een reden heeft en die opgegeven is op het wedstrijdblad. (175/a betalen van alle kosten na de
wedstrijd+577 financiële e.a. gevolgen)
b) de club betaalt de wedstrijdkosten ter plaatse (zie artikel 604/a boete bij inbreuk )
c) het geval wordt behandeld door het DB of de RB, indien de in der minne regeling geweigerd wordt. (art. 446
mogelijke gevallen "in der minne" regeling)
d) indien er een vermoeden bestaat dat een forfait omwille van onsportieve redenen gegeven wordt, dient dit
behandeld te worden door het DB of de RB (art. 578) (AV-11).
Titel 2 : Forfait krijgen
(zie art. 577 forfait gevolgen)
Artikel 515 :
Een ploeg(club) zal forfait krijgen als :
a) de ploeg niet aanwezig is 10 minuten na het aanvangsuur van de wedstrijd. De ref noteert dit (zie artikel 201/2 te
laat a/d aftrap )(art. 589/2 forfaitscore 5-0 +286 verwijten en uitsluiten vòòr de wedstrijd en zodus minder dan 7
spelers.)
b) de ploeg niet over minimum 7 spelers beschikken om de wedstrijd te starten.
c) de ploeg gedurende de wedstrijd met minder dan 6 spelers op het veld staat (kwetsuren en uitsluitingen
enz.....verhinderen de forfait niet (zie art.577 financiële gevolgen).
d) de ploeg zich moedwillig onttrekt, met minimum 7 spelers om tijdig te starten, de 10 minuten wachttijd is GEEN
RECHT van een ploeg (zie art. 201/2 te laat a/d aftrap verschijnen) (AV.86 - 87)(zie art. 599/a boycotforfait)
e) de forfaitkosten worden ter plaatse betaald (zie art. 604/a boete bij inbreuk)
f) de veteranen (in leeftijd) in opspraak vallen ook hieronder.
g) in opspraak met artikel 215 niet ingeschreven regelmatig speler (zie art. 219 onregelmatig speler
opstellen(AV..87 - 88).
Titel 3 : Schorsing na forfait
(art. 419 verhinderen v/e schorsing)
Artikel 516 :
De ploeg(LAV) die drie keer in hetzelfde speelseizoen forfait geeft of krijgt, kan geschorst of op inactiviteit gezet worden
door het DB of de RB. De AV kan tot uitsluiting overgaan. Is er geen uitsluiting door de AV, dan kan de ploeg bij een nieuwe
seizoenstart her optreden.(art. 22 schorsing LAV, laagste reeks volgend seizoen+ art.419 opschorten van de schorsing na
een beraad door de RLV vzw-voorzitter + RLV vzw-1° secretaris+446 in der minne regeling)
Titel 4 : Bijzondere bepalingen.
Artikel 517 :
Het verkeerd inlichten van spelers, kwetsuren, schorsingen, invoeren van zomer- of winteruur, gebrek aan uitrusting,
autoloze dagen of andere omstandigheden zijn geen reden om een forfait nietig te verklaren. Enkel de RB en het DB zijn
hierin bevoegd. (art. 286 schorsingen vòòr de wedstrijd zelfs minder dan 7 spelers.)
Artikel 518 :
De ploeg die op een sportontmoeting tegenwoordig is en waar de tegenpartij forfait geeft of krijgt bij aanvang van de
wedstrijd, moet niet aftrappen. Er moet echter altijd wel een wedstrijdblad worden ingevuld.
Artikel 518/1 :
niet in gebruik
Artikel 518/2 :
De wedstrijdkosten moeten altijd ter plaatse betaald worden, ofwel door deze die forfait geeft of door deze die forfait krijgt
(zie boeten en inbreuken) (art. 597/b boete bij inbreuk + 175 verantwoordelijkheden van de thuis-WA); de regeling gebeurd
financieel door de RLV vzw-penningmeester.
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Artikel 519 :
Sancties bij forfait (forfaitscore 5-0 of toch een verschil van 5 doelpunten zie art. 521/b + de kosten van de wedstrijd +
morele schadeloosstelling zie art. 598/h a/d tegenstander en anderen + indien de RB een boycot ziet in het forfait geven zie
art. 599/a boycotforfait. (zie verder hoofdstuk boeten en straffen).
Artikel 520 :
Een ploeg die forfait geeft of krijgt gedurende de voorronde die eliminatiewedstrijden voorafgaat, wordt uitgeschakeld.
Deze ploeg wordt vervangen door de eerstvolgende in de klassering of door een ploeg die bij lottrekking wordt aangeduid
onder de reeds geëlimineerde ploegen. Het DB kwijt zich van deze taak.(art. 543/b schiftingstrekking maandagavond om
20 uur+ 107 snelle beslissing door het DB, lees RLV vzw-1°secretaris)
Artikel 521 :
Forfait geven of krijgen tijdens de rust en of in de tweede helft of als er een vriendschappelijke wedstrijd volgt op het forfait
geven of krijgen :
a) als bezoeker is slechts de helft van de wedstrijdkost te betalen. Als thuisploeg is de volledige kost van de wedstrijd
te betalen. (art.278 volledige vergoeding ref.)
b) de uitslag bij schorsing van de wedstrijd door forfait blijft behouden, met dien verstande dat het verschil in
doelpunten steeds 5 (vijf) zal bedragen. VOORBEELD: STAND 3-1 WORDT 3-8 OFWEL 6-1, De gescoorde
doelpunten van de forfaitgever blijven altijd behouden.
Artikel 522 :
Beroep tegen een forfait is altijd mogelijk (art.446+ 447 binnen de 48 uren)
Artikel 522/1 :
niet in gebruik.
Artikel 522/2 :
Idem 521/b (AV. 93 - 94)
Artikel 523 :
Een ploeg die forfait geeft of forfait krijgt kan nooit fairplay-winnaar worden.
Artikel 524 :
Als het speelveld bespeelbaar is met of zonder ref (art.177 gelegenheidsref)en de terreineigenaar of terreinbewaarder
geeft toelating om te spelen maar de ploeg(en) weiger(t)(en) dit, dan is er sprake van "boycotforfait". De boete die de
ploeg(en) krijg(t)(en) moet binnen de 8 dagen op de zetel betaald worden. De ploeg(en )verlie(st)(zen) met 5-0. Ingeval van
beroep of hoger beroep kan het DB en of de RB anders beslissen.(192 ref verklaart terrein onbespeelbaar + 446/m "in der
minne " regeling + 599/a boycotforfaitboete)Dit heet burgerlijke ongehoorzaamheid.
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HOOFDSTUK 36 : ALGEMENE REGLEMENTEN, DEFINITIES.
Artikel 525 :
Het speelseizoen is de periode tussen 1 juni en 31 mei. Een speler dient 16 jaar te zijn/worden tijdens deze periode om
speelgerechtigd te zijn. De Competitie begint op de eerste zondag van september. (AV.22/06/13)
(art. 504 klacht verliest zijn kracht einde v/h seizoen) (AV.86 - 87).
Artikel 526 :
De spelreglementen zijn deze van toepassing bij de KBVB(een wijziging van hun spelreglement wordt eerst
voorgelegd aan de AV als de RB het nodig acht) met toevoeging van dit reglement. Het spelreglement van de KBVB is te
koop bij de KBVB. De Buitenspelregel van het oude type (over de ganse lijn) wordt AFGESCHAFT (AV.13/06/2009)
Artikel 527 :
De wedstrijden van jongeren en veteranen worden in principe gespeeld op zondagvoormiddag. De RLV vzw-1°secretaris of
zijn vervanger kunnen in bepaalde gevallen anders beslissen.(art. 345 RLV vzw-1°secretaris opsteller v/d kalender + 426
RLV vzw-1° secretaris wijzigt de kalender als dit moet)(AV/97-98)
Artikel 528 :
Na elke speeldag worden de klasseringen opgemaakt die principieel verschijnen in het orgaanblad De Weekbode of via de
RLV vzw-media middelen. Wie fouten ontdekt in deze klasseringen moet deze melden aan de RLV vzw-2°secretaris. (art. 25
fouten melden + 353 RLV vzw-1°secretaris controleert de juistheid v/d klasseringen + 30 LAV moet zijn
verantwoordelijkheden nemen tot bloei RLV vzw + 66 De Nieuwsbrief officieel orgaan)
Artikel 528/1:
Identificatiebewijzen zijn slechts deze uitgegeven en afgeleverd door het RLV vzw voorzien van een recente pasfoto.(AV.93
- 94)
Artikel 529
Voor het opmaken van de klasseringen telt wat volgt :
a) meest behaalde punten (bij winst 3,bij gelijkspel 1, bij verlies 0)(AV.96-97)
b) meest gewonnen wedstrijden
c) minst verloren wedstrijden
d) meest gescoorde doelpunten
e) minst doelpunten tegen.
f) eventueel de genomen strafschoppen tijdens beker en of schaalwedstrijden.
Artikel 530 :
Testwedstrijd.
Er kan slechts sprake zijn van een testwedstrijd als er twee of meer ploegen in een kompetitie met heen-en
terugwedstrijden gelijk eindigen wat punten a) en b) en c) betreft van art. 529 hiervoor. De testwedstrijd(en) moet(en) de
beslissing brengen voor het kampioenschap, de stijger(s) of daler(s). De testwedstrijd wordt gespeeld zoals een
finalewedstrijd voor beker of schaal (art. 347 ..en andere zaken enz...+ Hfst. 40: beker-schaal en testwedstrijden wat bij
gelijkspel, finales).
Artikel 530/1:
De wedstrijden worden gespeeld over 2 X 35 minuten met een rustperiode van maximum 10 minuten. De REF start en
eindigt de wedstrijd tijdig. De REF bepaalt de duur van de rust die nooit langer dan 10 minuten mag bedragen. (art. 287 de
REF is aangestelde v/d RB de REF bepaalt uur, duur enz.....)
Artikel 530/2:
Terreinregeling (eigen terrein)
Alle ploegen die geen zogenaamd "eigen terrein" bezitten of huren, vallen onder een terreinregeling bij het einde van het
seizoen, ingelast op hun onkostennota.
Die wel een terrein bezit of huurt(terreinovereenkomst) meldt dit vòòr 1 juni, na 1 juni zie art.596/d dwangboete en vanaf
06 juni art. 595 per dag te laat.
Die een overeenkomst heeft komt niet in aanmerking voor terreinregeling.(zie art.595/f)(AV.99-00)
Artikel 530/3:
Elke kalenderwijziging zal door de ploegen die een zogenaamd eigen terrein bezitten of huren, zelf medegedeeld worden
aan de terreineigenaar of terreinbewaarder evenals elke algemene of andere afgelasting (bij terrein onbeschikbaarheid
moet thuisploeg tijdig het RLV vzw inlichten)
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Artikel 530/4:
Ingeval van terreinnood kan de RLV vzw-1°secretaris een ploeg op zijn eigen terrein laten spelen als bezoeker. In dit geval
zijn de kosten van de wedstrijd voor de andere partij. (art. 430 op eigen terrein spelen als bezoeker)
Artikel 530/5:
Het huren van een terrein, eigendom en/of ter beschikking gesteld door de stad Roeselare, is onmogelijk als zogenaamd
als eigen terrein in de zin van het art.530/3.Alle huurgelden van de 4 terreinen in Roeselare dienen
door de ploegen vooraf betaald te worden op rekening van het RLV (reglement stad Roeselare)
Artikel 530/6:
Een reeks bestaat uit minimum 10 en maximum 16 ploegen. Het aantal reeksen, evenals het aantal ploegen per reeks ,
wordt uiteindelijk door de RB bepaald, op advies van de RLV vzw-1°secretaris die handelde zoals art. 346 voorziet. (zie art.
558/1 veteranen)
Artikel 530/7:
Gedurende het spel moet er ten allen tijde een KAP op het veld staan die herkenbaar is door zijn armband. De KAP en de
WA zijn de aangestelde vertegenwoordigers van hun clubbestuur tijdens de duur van de wedstrijd.(art. 222 tekst idem+256
tekst idem+596/e dwangboete)(AV. 96-97)
Artikel 530/8:
De wedstrijdduur is deze van begin tot het einde met de duur van de rust inbegrepen.
De wedstrijd is echter gedaan voor een vervangen of uitgesloten persoon met een RLV vzw functie, op het ogenblik dat de
persoon het veld verlaat of zich heeft omgekleed.(art.287 bevoegdheid Ref)(in principe zijn de klachten slechts ontvankelijk
max. 15 min. vòòr en na de wedstrijd, men kan dus spreken van een wedstrijdduur 15 min. vòòr de aanvang van de
wedstrijd en 15 min. na het wedstrijdeinde)
Artikel 530/9:
Tijdens de duur van de wedstrijd is iedere club (WA) verantwoordelijk voor het gedrag van zijn vermoede supporters (art.
599 boete+336 RLV vzw-voorzitter neemt de nodige actie +373 de gepaste ref aanduiding +98 elke club is verantwoordelijk
voor vermoede supporters)
Artikel 530/10:
Een REF KAN geweigerd worden (art. 194 tekst idem )(AV. 84 - 85)
Elke persoon, die zich beroept op de PW wet om schorsingen en/of andere meldingen via het orgaanblad of internet
onmogelijk maakt, kan niet aansluiten bij het RLV vzw of wordt uitgesloten indien de persoon schriftelijk de PW-wet
inroept.(art.208) De RB heeft hierin de eindbeslissing krachtens art.84."de wet op de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer van 08/12/1992"
Artikel 530/11:
Een verhaalboete die niet vereffend wordt houdt de persoon geschorst en/of op inactiviteit tot inlossing. Dit geldt eveneens
voor een persoon die nog schulden heeft tegenover een vereniging, club, het RLV vzw of een RLV vzw-schootvereniging of
RLV vzw-commissie of een persoon)
(art. 238/2 geschorst in een ander verbond toch toelating in het RLV vzw te spelen)
(art. 203 d.w.z. o.a. een club die stopt met schulden tegenover het RLV vzw, of één van zijn schootverenigingen draagt
automatisch zijn schulden over op zijn leden van dat moment, die dan ook deze schulden solidair moeten dragen en/of een
schadeloosstelling v/e persoon)
Artikel 530/12:
Een ploeg op het voetbalveld bestaat uit maximum elf spelers en minimum zoals het HR voorziet
(7 spelers om de wedstrijd te kunnen starten, stop minder dan 6 spelers).
Artikel 530/13:
De heenronde wordt bepaald naar de reeks met het hoogste aantal ploegen, de titelstrijd verloopt in principe over
minimum 22 wedstrijden. De RB beslist hierin. (AV. 91 - 92)
(art. 232 aansluiten van spelers alleen in de heenronde)
Artikel 530/14:
geschrapt (av/90-91)
Artikel 530/15:
Minimum 2 weken vòòr het einde van de competitie worden de inhaalwedstrijden afgehaspeld indien er sprake kan zijn van
competitievervalsing,( art.417). De RB neemt hier de beslissing, dit op advies van de RLV vzw-1°secretaris en/of RLV vzwvoorzitter.
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Artikel 530/16:
Het aantal stijgers en dalers wordt door de RB bepaald, op advies van de RLV vzw1°secretaris (art.346 reeksindeling opmaak door de RLV vzw-1° secretaris).
In principe zijn er per reeks 2 stijgers en 2 dalers
Artikel 530/17:
Een afwezige partij op eender welke RLV vzw-vergadering met stemmingen zoals op :
AV-BAV-DB-RB-SK-SKK-VSK , stemt automatisch in met een genomen beslissing.
Artikel 530/18:
Alle gegevens inzake : adres LAV, kleuren van de uitrusting, telefoonnummers van het LAV, lokaal, enz....... (Formulier A)
moeten bekend zijn op de zetel vòòr 1 juni (zo niet dwangboete art. 596, vanaf 06 juni per dag dwangboete zie art. 595), dit
voor het nieuwe seizoen. Tenzij de RB en of het DB anders beslist. (AV.99-00) Aansluiten bij het RLV vzw en weigeren
gegevens te verstrekken is onmogelijk of dit doen tijdens het lidmaatschap veroorzaakt de zelfschorsing.(privacywet
inroepen)
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HOOFDSTUK 37 : VERBANDKIST-GEVULDE WATERZAK(AV/03-04)
Titel 1 : Verplichte inhoud.
Artikel 531 :
a) verbanden
b) een recent ontsmettingsmiddel
c) een roestvrije schaar
d) een band om bloedingen te stelpen
e) een scheidsrechtersfluit
f) een rode kaart
g) een gele kaart.
h) Een opblaasbare spalk is aan te prijzen, evenals een draagberrie ter plaatse .
Artikel 532:
Bij elke sportontmoeting moet de verbandkist en de gevulde waterzak van beide ploegen steeds ter beschikking zijn. (art.
297 ref controleert de verbandkist en/of de waarnemer in opdracht zie art.150 + 597/c + o voor elk ontbrekend stuk, geen of
niet gevulde waterzak)(av/03-04)
Artikel 533:
Elk ontbrekend stuk wordt aan de RLV vzw-zetel gemeld via het wedstrijdblad (zie art. 297 ref controleert de verbandkist, de
waarnemer kan deze controle ook doen (waarnemersblad, zie art.150 ).
Het ontbrekend stuk moet men voorleggen op de RLV vzw-zetel, de zaterdagvoormiddag vòòr de wedstrijd, tussen 9 en 12
uur. Elke inbreuk zoals ontbrekende stukken, verbandkist of niet gevulde waterzak of niet bij of het niet voorleggen van
ontbrekende stukken, wordt met een boete gesanctioneerd. (art. 597/c + o) boete per ontbrekend stuk, niet gevulde of
ontbrekende waterzak)
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HOOFDSTUK 38 : FAIRPLAY-SCHALEN "DE WEEKBODE", FAIRPLAY-PUNTEN
Titel 1 : Aftrek van fairplay-punten
Artikel 534 :
a) één punt per gele kaart, voor alle functie-verbonden personen.
b) 3 punten per rode kaart voor alle functie-verbonden personen. (AV.05-06)
Titel 2 : Aftrek bij forfait-minimum en maximum.
Artikel 535 :
Een ploeg die forfait geeft of krijgt wordt geen punten toegekend
Titel 3 : Fairplay-winnaar - andere bepalingen.
Artikel 536 :
De ref quoteert op 10 punten de sportiviteit van de ploegen, het respect voor de ref, de medespelers, de tegenstrevers en
grensrechters. Hij houdt geen rekening met rode en gele kaarten.
Artikel 537 :
Door het RLV secretariaat worden de punten voor de gele en rode kaarten in mindering gebracht.
Artikel 538 :
Een ploeg die forfait geeft of forfait krijgt kan nooit winnaar worden van een fairplay-schaal. Dit geldt eveneens voor de
ploegen die niet aan alle RLV vzw-initiatieven deelnemen.
Titel 4 : Klasseringsnormen voor de fairplay.
Artikel 539 :
a) aan alle RLV vzw-activiteiten en initiatieven deelnemen waartoe de kans bestaat.
b) het beste totaal gemiddelde halen in zijn reeks
c) ingeval van gelijke stand in een zelfde reeks :
a. minst aantal strafpunten
b. indien de stand dan nog gelijk is, beslist het lot tijdens een DB- of RB vergadering.
Titel 5 : Sportverdienste.
Artikel 539/1:
Elke ploeg kan als ploeg en ook zijn verdienstelijke clubleden voordragen voor een trofee van sportverdienste en wel als
volgt, en dit na een ononderbroken staat van dienst bij het RLV vzw van :
- 15 jaar (bronzen trofee)
- 20 jaar (zilveren trofee)
- 25 jaar (gouden trofee)
Dit moet ieder jaar schriftelijk aangevraagd en bevestigd worden en dit vòòr één(01) februari van het lopend jaar.
Elke kandidatuur dient voortaan zeer gemotiveerd te worden omschreven en dient tevens voorzien te zijn van
bewijskrachtige documenten.(AV.01-02)
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HOOFDSTUK 39 : TERREINREGLEMENTEN, TERREINEIGENAAR, TERREINBEWAARDER
Artikel 540:
De thuisploeg is verantwoordelijk voor het aflijnen van het veld. Het niet aflijnen mag geen uitstel van de wedstrijd
betekenen, ook bij lichte sneeuwval. Het aflijnen en de strafschopstip moeten in elk geval duidelijk zijn. De boete hieraan
verbonden kan men terugeisen v/d terreineigenaar of terreinbewaarder. (597/j boete)
Artikel 541 :
de ploegafgevaardigden(WA’s) letten erop dat:
a) waar een neutrale zone is gelieve die te respecteren en vrij te houden, zo niet een behoorlijke afstand van de zijlijn
dient vrij gehouden te worden.
b) er geen voetbalschoenen ontslijkt worden in voet- of stortbaden
c) dat de vuilnis in de vuilnisbakken terechtkomt
d) er niet geparkeerd wordt op gras- en bloemperken
e) de kleedruimten in een nette staat verlaten worden.
Elke inbreukmaker kan geschorst worden door het DB of de RB tot de schade werd vergoed, en dit in het geval van
klacht.(art. 189 verantwoordelijkheid v/d afgevaardigde)(AV. 95-96)(burgerlijk wetboek art.1382)
Artikel 542 :
Bevoegdheden en verantwoordelijkheden v/d terrein-eigenaar of bewaarder:
a) hij lijnt het veld af en maakt de strafschopstip duidelijk (zie art. 540)
b) hij zorgt ervoor dat de hoekvlaggen ten minste 1,5 m hoog zijn.
c) hij meldt elke schade en de namen van de eventuele daders aan de RLV vzw-zetel.
d) hij mag het veld ontoegankelijk verklaren als hij schade voorziet door het te laten bespelen.
e) als verhuurder is hij verantwoordelijk voor de gebouwen. Er kan hem geen schuld worden aangewreven zo iemand
zijn geld verliest op een of andere manier kwijtraakt.
f) zo hij vooraf voorziet dat een wedstrijd niet zal kunnen doorgaan op zijn terrein, moet hij dit melden aan de zetel
indien mogelijk 24 uren op voorhand.
g) na vriesweer moet hij bij lichte dooi zo snel mogelijk zijn veld rollen om, in de mate van het mogelijke, putten en
bulten weg te werken.
h) het is wenselijk dat er een draagberrie stand-by is.
Artikel 542/1:
De thuisploeg speelt zijn thuiswedstrijden in de mate van het mogelijke op zijn zogenaamd "eigen terrein", tenzij het
anders wordt voorgeschreven (in noodgevallen en bij wedstrijden voor bekers of schalen zie art. 107 snelle beslissing RLV
vzw-1° secr.)
Waar andere verbonden ook spelen op hun zogenaamd thuisterrein, bezorgt het LAV, de kalender tijdig. (zie 542/f terrein
niet beschikbaar + 426 RLV vzw-1° secr. wijzigt het terrein enz...+ 530/4 terreinnood thuis als bezoeker spelen + 430
terreinnood thuis spelen als bezoeker + 100/1 ernstige incidenten speelverbod op dat veld)
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HOOFDSTUK 40 : BEKER - SCHAAL EN TEST - WEDSTRIJDEN, FINALES,WAT BIJ GELIJKSPEL
Titel 1 : Schiftingen.
Artikel 543 :
De schiftingswedstrijden worden alleen in heenwedstrijden betwist.
Bijgevolg moeten beide ploegen :
a) de kosten van de wedstrijd delen.
b) mocht de schiftingsklassering geen resultaat geven (volgens art. 529 klasseringsnormen), dan wordt er vòòr de
eliminatiewedstrijd geloot. De loting gebeurt de maandagavond om 20 u. op de RLV vzw-zetel. Het DB doet de
trekking in het bijzijn van één afgevaardigde van elke club. De afwezige partij stemt in met de uitslag van de loting.
(art.549/1 klacht over strafschoppenreeks + 520 forfait geven is uitschakeling +107/a snelle beslissing DB of RLV
vzw-1°secretaris)
Titel 2 : Eliminatiewedstrijden.
Artikel 544 :
De verliezer is uitgeschakeld (kan heropgevist worden). Onder geen enkele voorwaarde kan een speler nog worden
aangesloten tijdens eliminatiewedstrijden. Bij gelijkspel op het einde van de wedstrijd worden er strafschoppen genomen. De
winnaar gaat naar de volgende ronde. De kosten worden door beide ploegen gedeeld. Eventueel kunnen grensrechters
worden aangeduid door het RLV vzw. Deze handelswijze is niet aanvechtbaar. (art. 520 forfait geven is uitschakeling + 242
geen mogelijkheid spelers aan te sluiten bij eliminatiewedstrijden)
Artikel 544/1:
Eender welke ploeg die forfait geeft voor de 1/2 finales en/of de finale zullen automatisch worden uitgesloten uit de
bekercompetitie voor het daaropvolgend seizoen.
(zie art. 599/d forfaitboete) (AV 96 - 97)
Titel 3 :TESTWEDSTRIJDEN(verlengingen),FINALES (geen verlengingen)
(AV/91-92 agendapunt 6.1.7 en 6.1.6 zijn niet onherroepelijk noch bindend)
Artikel 545 :
De wedstrijdduur is die zoals het HR voorschrijft (2 X 35 minuten met maximum 10 minuten rust). Bij gelijkspel na
voornoemde wedstrijdduur volgen zonder rust, twee verlengingen van 10 minuten(indien aldus beslist en medegedeeld).
Bij gelijkspel na voornoemde verlengingen worden strafschoppen genomen, met eventueel de nodige tijd om de
scheidsrechters en/of grensrechters toe te laten de nodige noteringen te doen.
Artikel 546 :
Voor het nemen van de strafschoppen wordt er opnieuw getost. De winnaar van de toss kiest wie de reeks van 5
strafschoppen start. Beide ploegen nemen om beurt 1 strafschop tot elke ploeg 5 strafschoppen trapte. Indien de stand gelijk
blijft, wordt er verdergegaan tot er een ploeg mist en beide ploegen evenveel strafschoppen trapten. De REF wijst het doel
aan waar de strafschoppen worden genomen.(art.271 grensrechters lijnen, doel strafschoppen)
Artikel 547 :
Elke ingeschreven speler op het wedstrijdblad mag een strafschop trappen, tenzij de REF oordeelt dat een speler niet in
voetbaluitrusting is of aanleiding kan geven tot tijdverlies gezien de speler zich nog moet omkleden in voetbalplunje.(zie art.
599/e boycotboete zich onttrekken a/e plicht)
Artikel 548 :
Een speler mag pas een tweede strafschop nemen als elke speler van zijn ploeg reeds een strafschop nam. De ref houdt
hier opnieuw rekening met de bepalingen van artikel 547. Geen enkele speler mag het veld verlaten tot het nemen van
strafschoppen is afgelopen (inbreuk =446/m+599/e boycotboete)). Daarom blijven alle spelers behalve de doelwachter, de
speler die de strafschop zal nemen en een grensrechter in de middencirkel van het veld. De tweede grensrechter houdt de
middencirkel in de gaten. De ref verzoekt de WA’s de toeschouwers achter de omheining te houden. De ref leidt de hele
operatie naar vermogen.
Artikel 549 :
Een klacht met betrekking tot een eliminatiewedstrijd kan nooit terugslaan op vorige eliminatiewedstrijden, zelfs indien de
opspraak zich reeds vroeger voordeed.(De boetes kunnen wel met terugwerkende kracht worden toegepast als de RB aldus
besluit, art.84 volmacht RB)
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Artikel 549/1:
Bij klacht inzake een niet reglementair verloop van onder andere een (AV. 88 - 89) strafschopreeks(en) : het wordt een loting
zie art. 543/b ter zake (520 forfait geven is uitschakeling + 265 dwaling ref her spelen op kosten SK-kas)(spelers die zich
onttrekken aan het nemen van strafschoppen = burgerlijke ongehoorzaamheid=boycot en in strijd met art.446/m +599/e
boycotboete)
Artikel 550 :
Wisselbekers, noch wisselschalen noch wisseltrofeeën kunnen eigendom worden van een club, zelfs niet als deze club
reeds verscheidene keren het stuk veroverde.
Artikel 551 :
Drie weken voor de finale waaraan een beker, schaal of trofee verbonden is, moet de houder van het stuk dit spontaan
terug bezorgen op de zetel van de vereniging, teneinde de tijd te hebben de nodige schade te kunnen herstellen. In principe
gebeurt dit vòòr de schiftingen.
Artikel 552 :
Alle schade (geen inwerking van zuurstof) wordt door de laatste houder van het stuk betaald. Het RLV vzw kan bij eventuele
onherstelbaarheid overgaan tot de aankoop van een nieuw soortgelijk stuk op kosten van de laatste houder.
Artikel 553 :
De wedstrijden voor de schaal van Roeselare zijn principieel voorbehouden aan de Roeselaarse ploegen, tenzij het
stadsbestuur het anders toestaat. In principe wordt de eerste Roeselaarse ploeg van iedere reeks automatisch aangeduid.
Bij verstek is de volgende Roeselaarse ploeg aan de beurt enz. ... De RB neemt hierin de eindbeslissing.
Artikel 554 :
Wie forfait geeft of krijgt in de schiftingen wordt uitgesloten voor de eliminatiewedstrijden
(zie artikel 520+ zie ook uitsluiting volgend seizoen art. 544/1)
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HOOFDSTUK 41 : VETERANENREEKS + 33
Artikel 555 :
De spelers moeten 33 jaar oud zijn of die leeftijd bereiken tussen de start van het seizoen en de start van een nieuw seizoen
(geboren vòòr 1/9/19 , zie art. 525 definitie speelseizoen)
Artikel 556 :
De veteranenspelerslijst mag slechts 3 spelers bevatten die in weerwil met art. 555 speelgerechtigd zijn, indien zij 30 jaar
worden tussen de start van het seizoen en de start van een nieuw seizoen. (AV/13/06/2009)
Artikel 557 :
PER PLOEG MOET ER STEEDS (tenzij anders omschreven) 8 spelers op het veld staan die 33 jaar zijn of worden tussen
de start van het seizoen en de start van een nieuw seizoen. Elke inbreuk op dit artikel wordt met de forfaitstraffen en boeten
bestraft.(AV. 86 - 87) (verb. n° 3)
Artikel 558 :
Het RLV vzw -HR is ook van toepassing op de veteranen, met toevoeging van Hfst. 41.
Artikel 558/1:
in weerwil van andersluidende bepalingen in het HR bestaat de veteranenreeks uit maximum 16 ploegen.(uiteindelijk ligt de
beslissing toch bij de RB, eventueel kunnen de ploegen gepolst worden of inspraak hebben)(art. 530/6) (AV. 91 -92)
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HOOFDSTUK 42 : VOORZORGSMAATREGELEN, CONDITIE-OPBOUW. TRAININGSTIPS,
(tekst gegeven door wijlen Dr Ignace Beel)
Titel 1 : Leeftijdsgrens.
Artikel 559 :
Vanaf 40 jaar is een medische begeleiding aangewezen voor sporters en zeker voor diegenen die een zittend werk op
beroep uitoefenen. Onder de 40 jaar mogen volwassenen zonder klachten normaal aan sport doen zonder medische
begeleiding. Bij een eerste aansluiting moet elke speler een doktersattest bezorgen aan zijn
ploeg(art.237).
Titel 2 : Vooraleer wedstrijden te spelen.
Artikel 560 :
Men moet voorbereid zijn door geleidelijke conditieopbouw, te beginnen met loopoefeningen. Na een paar weken loopt men
kortere afstanden doch sneller. Iedere dag trainen is nadelig, men moet ook kunnen recupereren. Dat voelt men best zelf
aan.
Titel 3 : Pijn is een alarmsignaal.
Artikel 561 :
Plaatselijke pijn die erger wordt bij het trainen, noopt tot rust. Men luistert hier best naar de boodschap van het eigen
lichaam. Hardnekkige pijn in spieren, botten of gewrichten moet aanzetten tot rust. Doorzettingsvermogen is mooi, doch men
moet attent blijven voor de natuurlijke waarschuwingstekens.
Titel 4 : Hoe hard trainen ?
Artikel 562 :
Om wekelijks trainingseffect te bekomen, moet men inspanningen doen die minstens 60% van het maximum bedragen. Dit
kan men controleren met de polsslag.
De maximum polsslag is 220 per minuut. De ideale trainingspolsslag is voor een 30-jarige gelijk aan :
220 - 30 = 190 X 0,6 = 114 kloppen per minuut.
Voor elke persoon verschilt dit uiteraard. Zo zien wij voor een 20-jarige dat de ideale polsslag is :
220 – 20 = 200 X 0,6 = 120
Goed getrainde mogen gaan tot het vermenigvuldigen met 0,8. Zo zien wij als wij onze vorige voorbeelden nemen :
220 – 30 = 190 X 0,8 = 152
220 - 20 = 200 X 0,8 = 160.
De polsslag kan genomen worden aan de pols of in de hals.
Indien men het aantal kloppingen in 15 seconden vermenigvuldigt met 4 dan heeft men de polsslag per minuut.
Titel 5 : Meest voorkomende kwetsuren.
Artikel 563 :
a) Door te hevig contact met de tegenstander. Dit zijn doorgaans de ergste letsels.
b) Te veel of verkeerde sportoefeningen geven peesontstekingen. Bij voetballers komt dit vooral voor in de liesstreek
en ter hoogte van de achillespees.
c) Spier- en peesscheuren komen minder voor bij getrainde sportbeoefenaars. Daarom herhalen we voor iedereen :
a. Train regelmatig, ook zonder bal. Loop de spieren los vooraleer een wedstrijd aan te vatten (opwarming).
b. Eén week inactiviteit doet drie weken training teniet.
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HOOFDSTUK 43 : STRAFFEN (met een gelegenheidsscheidsrechter)
(zie art.310/3 alle straffen verdubbelen)
Titel 1 :Effectieve straffen te geven door de REF
Artikel 564 :
Deze straffen kunnen o.a. door de REF gegeven worden aan alle personen door een functie aan het RLV vzw verbonden en
die inbreuken plegen op de spelreglementen en/of op deze van het HR. Deze straffen worden door het secretariaat op een
persoonlijke fiche genoteerd of bewaard op enige wijze. Wie bij het RLV vzw aantreedt verklaart zich hiermede akkoord en
kan niet ingeroepen worden als inbreuk op de wet ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 28/12/92) (art. 496
klacht is niet altijd het gevolg v/e rode kaart + 599/1 geel punt=boete +464/3 straffen grensr. zelfde zoals spelers + 105
bevoegdheden DB + 589 alle straffen niet omschreven worden door de RB naar rata bepaald+110 DB kan schorsen voor
alle functies)
Artikel 565 :
geschrapt
Artikel 566 :
gele kaart
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

vrijwillig handspel (in de strafschopzone is dit strafschop=al een straf op zijn eigen)
opzettelijk tijdverlies
onsportief gedrag ( o.a. zogezegde schwalbe, theatrale talenten)
opzettelijk verkeerd zwaaien van de grensrechter
gevaarlijk spel tegen doelwachter of tegenstrever
herhaaldelijk vloeken of onbetamelijke taal tegen een ploegmakker of tegenstrever of tegen personen door een
functie aan RLV vzw verbonden.(verbaal geweld niet moreel kwetsend)
kritiek tegen een beslissing van REF of grensrechter, kritiek op een ploegmakker of tegenstrever. (verbaal geweld
niet moreel kwetsend)
elke inbreuk die een genoteerde gele kaart van de REF tot gevolg heeft. (art.583+428 in te vullen door de RLV
vzw-1°secr. naar zijn interpretatie+446 in der minne regeling)

Artikel 567 :
vervangen door art. 570
Artikel 568 :
kapitein
Deze strafmaten gelden voor inbreuken waarbij de kapitein is betrokken.
a) Geen onmiddellijk gevolg geven aan het appel van de REF: 1 speeldag
b) Weigeren naam en/of verkeerde naam of spotnaam op te geven: 4 speeldagen + eventuele (tijdelijke)
schorsing uit zijn ambt
Artikel 569 :
kapitein en WA
a) een speler die zonder reden of uit verbolgenheid vrijwillig het veld verlaat (boycotten), niet wil optreden (zie art.
211 de speler moet aanwezig zijn op de wedstr.) niettegenstaande het aandringen van zijn WA of na rust niet meer
op het veld verschijnt, mag vervangen worden(2).
b) een ploeg die uit verbolgenheid het veld verlaat voor de reglementaire tijd verstreken is geeft forfait. De KAP en de
WA worden bestraft (art.422bis strafw.bk mens in nood) indien ze geen pogingen deden met de ref om hun ploeg
op het veld te houden of te krijgen. De aanstootgevers worden eveneens bestraft.(2) De hele ploeg kan geschorst
worden (art. 22 schorsing LAV +art. 174 WA verantwoordelijkheden + 217 vervangen v/e speler met weet ref + art.
496 klacht zonder rode kaart is mogelijk)AV. 86 – 87
Titel 2 : Straffen uit te spreken door VSK, DB of RB.
(het DB en de RB kunnen voorwaardelijke en/of effectieve straffen uitspreken)
Artikel 570 :
Deze strafmaten gelden alleen voor inbreuken waarbij de speler betrokken is.
a) duwen onder spelers : 1 speeldag
b) het plein verlaten zonder reden of uit verbolgenheid: 2 speeldagen
c) onbetamelijke bewoordingen en/of gedrag (o.a. uitdagingen, racistische uitspraken en/of gebaren, verbaal geweld,
moreel kwetsend) : 2 speeldagen
d) pogen te stampen of pogen te slaan naar spelers zonder te treffen: 3 speeldagen
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e)
f)
g)
h)
i)
j)

spuwen: 8 speeldagen
ruw of brutaal spel in bal duel : 4 speeldagen
ruw of brutaal spel niet in bal duel : 6 speeldagen
op een gevallen speler trappen die in balbezit is : 5 speeldagen
op een gevallen speler trappen die niet in balbezit is : 10 speeldagen
handtastelijkheden (of kopstoot) onder spelers tijdens de wedstrijd (vechten) :
1) nà bal duel : 6 speeldagen
2) niet na bal duel : 10 speeldagen
3) handtastelijkheden* vòòr of na de wedstrijd : 12 speeldagen
4) handtastelijkheden* met gevolgen: 12 speeldagen
5) herhaling van de feiten: verdubbeling (24 speeldagen = 1 jaar schorsing)
k) werpen met slijk, aarde en/of zand e.d.: 2 speeldagen
l) werpen met andere materialen: 4 speeldagen
m) vrijwillig zware slagen en/of trappen toebrengen met (zware) gevolgen: minimum 3 jaar
Als de inbreuken gebeuren vòòr de wedstrijd, dan moet de REF de persoon of personen niet toelaten het terrein te betreden.
Deze speeldag telt als eerste dag schorsing. De REF vermeldt dit op het wedstrijdblad.
*Handtastelijkheden: slaan, kopstoot, schoppen, vechten, ….
Artikel 571 :
De minimum- en maximumstraffen worden met twee speeldagen verhoogd
(dit geldt eveneens voor titel 3 hierna) voor :
a) alle spelers en/of functie verbonden personen die enig voorwerp ter hand nemen om de handtastelijkheden(is ook
elke vorm van fysiek geweld) -uit te voeren
b) alle spelers en/of functie verbonden personen die kwetsende taal, beledigingen of onwelvoeglijke taal gebruiken of
kritiek leveren vòòr, tijdens of na een VSK, een DB of een RB-zitting.(verbaal geweld of hulp weigeren)(AV9899)
Titel 3 : Straffen uit te spreken door het DB of de RB
(leidraad art. 87 + art. 589 straf naar rata RB te geven)
Deze straffen kunnen effectief en/of voorwaardelijk uitgesproken worden, echter in principe niet voorwaardelijk met
refs en gelegenheidsrefs (art.274/b de ref kan een klacht intrekken op de DB-vergadering. (AV.93-94)
Artikel 572 :
Deze strafmaten gelden voor inbreuken tegenover alle personen door een functie aan het RLV vzw verbonden (o.a. REF,
WA, waarnemer, aangestelden,…).
a) Wangedrag en/of kritiek: 1 speeldag
b) Herhaaldelijk kritiek en/of beledigingen: 2 speeldagen
c) Bedreiging(en) door woorden en/of gebaren: 3 speeldagen
d) Zware of dreigende beledigingen/bedreigingen: 8 speeldagen
e) Weigeren of negeren de scheidsrechter te beschermen: 12 speeldagen
f) Zijn uitrusting ontnemen, scheuren en/of wegwerpen: 10 speeldagen (plus de straf voor de eventuele rode kaart)
De schade wordt betaald door de persoon in fout bevonden. Hij blijft geschorst tot de schade volledig vereffend is.
g) Schade toebrengen aan de kledij van de persoon: 1 jaar
De schade wordt betaald door de persoon in fout bevonden. Hij blijft geschorst tot de schade volledig vereffend is.
h) Duwen, trekken of stoten zodanig dat de persoon (al dan niet) verplaatst wordt en/of schoppoging: 12 speeldagen
i) De bal of enig ander voorwerp opzettelijk richten om een persoon te treffen: 12 speeldagen
j) Spuwen: 12 speeldagen
k) Handtastelijkheden*: minimum 3 jaar
l) Handtastelijkheden* met gevolgen: schrapping uit de verbondslijst (minimum 5 jaar)
m) Herhaling van de feiten vermeld in punt f), g), en i): minimum 3 jaar
n) Herhaling van de feiten vermeld in punt j): schrapping uit de verbondslijst (minimum 5 jaar)
*Handtastelijkheden: slaan, kopstoot, schoppen, vechten, ….
Artikel 572 bis
Deze strafmaten gelden voor feiten waarbij een toeschouwer betrokken is tijdens de wedstrijd.
a) Belediging van een toeschouwer: 2 speeldagen
b) Bedreigen of zware belediging van een toeschouwer: 3 speeldagen
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c)
d)

Handtastelijkheden naar een toeschouwer: 8 speeldagen
Handtastelijkheden* met gevolgen: 12 speeldagen

*Handtastelijkheden: slaan, kopstoot, schoppen, vechten, ….
Titel 4 : Straffen te geven door de RB.
(Zij kunnen voorwaardelijk en/of effectieve en combinaties v/dit soort straffen uitspreken)
Artikel 573 :
Omkoperij : degradatie van de ploeg naar de laagste reeks
a) schorsing van het clubbestuur (zie art. 510 club moet aangifte doen)
b) schorsing van het clublid (zie art. 511 speler moet aangifte doen)
Omkoperij : schrapping van de RLV vzw-lijsten en(art.458)
a) schrapping van de ploeg (zie art. 511/2 clublid en omkoperij)
b) schrapping van het clublid (zie art. 511/2 clublid en omkoperij)
c) schrapping van de omkoper en de omgekochte (art. 509 omkoperijen)
Titel 5 : Automatische straffen.
(toepassing door RLV vzw-1°secretaris(GLRB 2)
Artikel 574 :
Alle straffen voorzien in de artikels 564 tot 569.
a) "uitsluiting voldoende" is geschrapt in het RLV vzw.(AV98-99)
Artikel 575 :
a) de afgevaardigde die een geschorste speler – al dan niet spelend – inschrijft op het wedstrijdblad: 10 speeldagen
b) een speler die te jong is volgens het HR: 10 speeldagen
c) een speler die twee spelerslijsten tekende van RLV vzw-clubs :- van: zondagvoetbal jongeren en/of veteranen
(art. 502 eliminatiewed.): 1 jaar
d) Geschrapt AV. 9O - 91 aangaande KBVB-spelers
Artikel 576 :
dubbele-strafverdubbeling(x4) en strafverdubbeling(x2)
dubbele-boeteverdubbeling(x4) en boeteverdubbeling(x2)
(art.310/3 straffen x2 - x4 met gelegenheidsref)
(art.607/4 boete x2 - voor risicospelers x4 met gelegenheidsref)
a) elke schorsing van een risico-speler als het gaat om handtastelijkheden of ruw spel of dreigementen (art. 607/4
boeteverdubbeling) (art. 250 boete en strafverdubbeling) (AV/92-93)
b) straffen gegeven door een gelegenheidsscheidsdrechters (art. 310/3 straffen maal 2 en voor risicospelers maal
4 + 607/4 boete maal 2 en voor risicospelers maal 4
Titel 6 : Forfait-straf, in der minne regeling.
Artikel 577 :
Verlies van de wedstrijd met 5-O (zie art. 521 gevolgen van forfait geven of krijgen op gebied kosten,uitslag minstens
verlies met 5 doelpunten)
De kosten van de wedstrijd onmiddellijk ter plaatse te betalen, met toevoeging van art. 598/h morele schadeloosstelling +
art/521/b uitslag minstens 5 doelpunten verschil + 502 klacht eliminatiewedstrijd slaat niet terug op gespeelde wedstr.+
589/2 forfaitscore is minstens 5-0)(AV. 84 - 85)
Artikel 578 :
Als het DB of de RB de forfait moet behandelen dan volgt er een boete, in aanvulling van art. 577 hierboven en datgene wat
het HR voorziet. (art. 502 klacht tijdens eliminatiewedstrijd hebben geen terugslag op gespeelde wedstr. + 423 schriftelijke
officiële inlichtingen en klachten + 64 de RB doet en leeft zelf volgens de reglementen+446 in der minne regeling)
Titel 7 : Boycot-straf te bevestigen door het DB of de RB.
Artikel 579 :
Een straf tot 3 jaar en een boete voor de overtreder (s) van artikel 29.(LAV en het clubbestuur en clubleden ijveren voor de
vereniging + schorsingsmacht van de club tegenover zijn clubleden art.161+163/c intern reglement)
Artikel 580 :
Tot één jaar en een boete volgens artikel 159.(clublid die achterwege blijft)
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Titel 8 : Strafbepalingen.
Artikel 581 :
Automatische straffen(art.428) gegeven door de RLV vzw-1°secretaris staan los van :
a) straffen gegeven door de VSK
b) straffen gegeven door het DB
c) straffen gegeven door een LAV of door zijn clubbestuur
d) straffen gegeven door een rechtbank.(art.493/2 éénmalige bestraffing voor éénzelfde fout) Tegen een
automatische straf is geen beroep mogelijk, tenzij de reden van en/of de straf in opspraak is met het HR. (art.448
vastgestelde leugenachtige getuigenissen binnen de 48u vastgesteld + art. 421/1volmachten van de RLV vzwvoorzitter en de RLV vzw-1° secretaris)
Artikel 582 :
alle straffen voor inbreuken op het HR zijn van toepassing voor alle personen door een functie aan het RLV vzw verbonden.(
Art. 589 alle niet omschreven strafmaten worden naar rata toegepast door de RB op alle personen die inbreuken plegen op
het HR + art. 84 alle voorziene en niet voorziene feiten, zoals overtreding van art.422bis uit het strafwetboek “mens in nood”
enz......)
Artikel 582/1 :
niet in gebruik.
Artikel 582/2: Strafmildering
De REF mag een rode kaart omzetten in 2 X geel als hij eerst geel toonde en de rode kaart ook de waarde van een gele
had.( art.266 recht v/d ref tijdens de bemiddeling omzetten van gele kaarten)
Artikel 583 :
Elke straf wordt op het wedstrijdblad genoteerd : geel, 2xgeel of rood
De RLV vzw-1°secretaris mag ingevolge art.428 meer of min noteren naar zijn interpretatie van de klacht na eventueel
beraad)
Artikel 584 :
Elke schorsing brengt een boete mee voor de club of in geval van verhaal, van de club aan de speler. Elke boete kan
verhaald worden aan de speler. De club doet dit schriftelijk langs zijn LAV
(art. 606 na 1 augustus + art. 238/2 spontane melding)(art.1382 v/h B. wetboek schade)
Artikel 585 :
a) Elke rode kaart (dus ook gecumuleerd, 2x geel) wordt bestraft met één speeldag effectieve schorsing. Meerdere
speeldagen effectieve schorsing worden principieel opeenvolgend gedaan(tenzij art.419 wordt toegepast). Uitstel
van een wedstrijd geldt niet als effectieve schorsing. Niet uitgevoerde schorsingsdagen worden in het volgende
seizoen uitgezeten, tenzij de RB anders beslist. Een schorsing kan ook voorwaardelijk uitgesproken worden door
het DB of de RB en loopt tot de uitgesproken einddatum.(art.354 RLV vzw-1°) (secr. schorsingsdata bijhouden)
(AV.92-93)
b) Een speler die tweemaal een gele kaart krijgt tijdens dezelfde wedstrijd wordt automatisch geschorst voor één
effectieve speeldag. Daarenboven krijgt hij onmiddellijk de rode kaart (446+art.428 volmacht RLV
vzw1°secretaris klacht interpretatie)(AV.95-96)
Artikel 586 :
alle straffen die een schorsing met zich meebrengen of opschortingen van straffen worden via het orgaanblad meegedeeld
aan de belanghebbende(n). Een afzonderlijk schrijven is ook mogelijk(de RLV vzw-1°secretaris of zijn vervanger doet het
zoals het hem best past zie art. 438/2) (art. 419 schorsingen, opschortingen per brief +420 schorsingen, opschortingen per
telefoon +457/4 strafmildering)
Titel 9 : Strafopschorting
Artikel 587 :
a) bij elk beroep of onbevoegdheid in beroep (zie art. 105 DB bevoegdheden) (uitgezonderd art. 415 opschorting of
schorsing door RLV vzw gevolmachtigden)
b) bij elk hoger beroep, tenzij art. 419 werd toegepast door het DB of RB
c) bij inbreuk van artikel 448 (leugens binnen de 48 uren melden)
d) vòòr of na een rechtbankvonnis (art.415+art.493 clementie aanvraag na het verdict)
e) na het intrekken van een klacht door het LAV (art. 32 intrek binnen de 8 dagen)
f) na een procedurefout (446 in der minne +art. 449 beroep binnen 48 uren)
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g)
h)
i)

volgens hoofdstuk 23, artikel 419 opschorting via schrijven
volgens artikel 493/2 (vrijspraak op de rechtbank)
de straf wordt opgeschort bij een procedurefout in beroep of hoger beroep.

Artikel 588 :
Elke strafopschorting duurt hoogstens tot het einde van een speelseizoen. Dan vervalt de straf automatisch, tenzij het HR
het anders voorziet of DB of de RB anders beslist.
Titel 10 : Strafwijzigingsmacht van de RB
(art. 457/4 strafmildering)
Artikel 589 :
Elke inbreukstraf (en boete), niet omschreven in het HR, wordt naar rata van de RB bepaald en ter stemming gelegd. Deze
beslissing is bindend en onherroepelijk, tenzij de AV anders beslist en
dit als 1/20 van de LAV het agendapunt steunen.(art.6 van de vzw wet 02/05/2002)
Artikel 589/1 :
niet in gebruik.
Artikel 589/2:
Een forfaitscore bedraagt 5-0, tenzij anders voorzien in het HR of anders beslist door DB of RB.(v.b. de stand is 3-1, bij
forfait kan de uitslag worden 6-1 ofwel 3-8)
Titel 11 : Strafverval, schorsingsverval.
Artikel 589/3:
De straf vervalt bij een procedurefout in beroep of hoger beroep, schorsing vervalt zie art.22 LAV.
Artikel 589/4:
Als in beroep of hoger beroep de fout niet bewezen kan worden of de onschuld duidelijk is (art.595/d schuldige onbekend +
art. 457/4 strafmildering na uitvoering van een straf)
Titel 12 : Kommastraf.
Artikel 589/5:
Elke vergaderingsvoorzitter(VSK, DB of RB) kan een straf die na de komma eindigt, naar omhoog of omlaag afronden.
Titel 13 : Strafcumulatie.
Artikel 589/6:
Elke inbreuk kent een bepaalde strafnorm. Meerdere inbreuken worden volgens de strafnormen opgeteld. (Elke soortgelijke
inbreuk kan maar éénmaal bestraft worden door een instantie of commissie) (art. 8 conflicten meer dan 15 minuten vòòr of
de nà de wedstrijd liggen buiten de bevoegdheid van het DB of de RB)
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HOOFDSTUK 44 : LIDGELD, BANKREKENING, BOETEN, BORGSOM, ADMINISTRATIEVE KOSTEN.
(boeten kunnen voorwaardelijk zijn als de straf voorwaardelijk is),
(boeten verdubbelen met een gelegenheidsscheidsrechter art.310/3),
=======================================================
**BAV van 2001-2002 en BAV van 2003-2004 :
ALLE TARIEVEN OMGEZET VAN BEF NAAR EUR EN AFGEROND
=======================================================
Titel 1 : Lidgeld.
(zie begroting solidair te dragen AV 87 - 88)
Artikel 590 :
Het lidgeld is naast de administratieve kosten, alle huishoudelijke reglementskosten en andere kosten die in het HR zijn
voorzien en/of opgelegd door de raad van bestuur (RB)(art. 602 grootte v/d boete), al dan niet vervat in het HR en/of de
statuten van het RLV vzw (zoals strafporten, kosten aangetekende zendingen, individuele kosten enz. ...)
Titel 2 : Bankrekening.
Artikel 591 :
De rekening van het RLV vzw is bekend bij de FORTISBANK onder de benaming :
"RLV vzw” , MANDELLAAN 367 - 8800 ROESELARE (AV05-06)
zichtrekening : BE42 0351 5437 6854
spaarrekening : 035-1543768-54. (SK-BANKREK.: 035-1543816-05)
Het is een morele plicht van elke club een rekening te openen bij deze sponsor, mede om onkosten te besparen en een
vlotte bewerking in de hand te spelen.(AV. 95-96)
Titel 3 : Administratieve kosten.
(AV 90 - 91)
Artikel 592 :
De administratieve kosten belopen maximum 1,50 € per gespeelde RLV vzw wedstrijd. Het werkkapitaal is (één vijfde) van
de theoretische borgsom (zie art. 594), wordt na de kalenderopmaak (1 juli) onttrokken aan de borgsom. Dit wil zeggen : dat
per seizoen niet meer dan1,50 € per gespeelde wedstrijd kan worden geregeld via de onkostennota en dit in solidariteit,
indien de inkomsten niet gehaald worden zoals de begroting voorzag. v.b. : men speelt 30 wedstrijden het maximum aan
administratieve kosten beloopt 20,00 € in solidariteit, de begroting wordt steeds gerekend op één vijfde van de theoretische
borgsom in art.594 vermeld.(al dan niet geïndexeerd)
Artikel 592/1:
Een LAV die met zijn club ontslag neemt tijdens het speelseizoen (competitie, of schaal of bekerwedstrijden) of na 1 juli
(kalenderopmaak) (zie art. 604/d), verliest de borgsom of de borgsomrest. De RB kan anders beslissen.(art. 17)
DEFINITIES :
LIDGELD = administratieve kosten + boeten
ADM.STRATIEVE KOSTEN = wordt bepaald door de AV (art.592)
BORGSOM = de som in art.594 van het HR
(index basis 1982)kan gekoppeld worden aan de index v/h ogenblik door de RB.(AV 92-93)
BORGSOMREST = borgsom - lidgeld, blijft eigendom van de club met in acht name van Art.592/1 + 17
Titel 4 :Borgsom (werkkapitaal).
(zie Art. 17 van het HR)(AV 93 - 94)
Artikel 593 :
De borgsom van de leden van de algemene vergadering(LAV) wordt als werkkapitaal aangewend en wordt door de RB op
een renderende rekening geplaatst of op een andere manier rendabel gemaakt (art. 371 nooit risico dragende
beleggingen). Alle inkomsten komen ten goede aan de verenigingskas. De opbrengsten worden uitsluitend aangewend voor
de werking van het RLV vzw.
Dit art. wordt aangevuld met de artikelen 17 en 18 van het HR.
Artikel 594 :
(laatste index aanpassing 08/2003 uitgev. 18/08/2003)
Een aanvaard LAV dat de seizoenstart mist en zodoende slechts kan deelnemen aan schaal of bekerwedstrijden, betaalt de
borgsom zoals voorzien in art. 17 (HR). In dit geval vervallen de administratieve kosten (art. 592 van het HR). De RB bepaalt
de borgsom (art. 17 van het HR) de som kan aan de huidige index gekoppeld worden en heeft als startindex deze van 6/82
96

namelijk 1,120 (omgevormde index genomen uit het staatsblad en basis voor de berekening van de minimum inkomens op
01/98 bedraagt de theoretische borgsom (123,95x1,3528x1,3511) =226,55EUR
Titel 5 : Boeten aan de clubs (LAV), niet verhaalbaar op een clublid.
(administratieve boeten)(AFGERONDE TARIEVEN :AV/2003-2004)
Artikel 595 :
0,50 €-dwangboeten
(opgelegd door DB en/of RB.) (AV. 85 - 86)
Elke dag later dan voorzien in artikels 170 (wedstrijdblad zonder klacht)+ 171 (wedstrijdblad met klacht of v/e bekerschaalwedstrijd + 16 (borgsomopleg te laat)
a) t.t.z. volgens artikel 170 wedstrijdblad binnen op donderdag in plaats van dinsdag : 2,50 + (2 x 0,50) =
3,50EUR.(art 597k + art595) Voorbeeld : Is het wedstrijdblad na 13 dagen niet binnen (boete =2,50+(13 x 0,50) =
9,00EUR. dan wordt de boete gestopt en het DB of de RB zullen trachten te weten wat op het wedstrijdblad
vermeld is. De vergaderingskosten (15,00EUR) voor DB of RB zijn ten laste van de club die nagelaten heeft het
wedstrijdblad binnen te brengen.(15,00+9,00= 24,00EUR)(AV/97-98)
b) t.t.z. artikel 171 wedstrijdblad binnen vòòr dinsdag 2,50+(2x0,50)=3,50EUR. De 13 dagen gelden hier alleen als
het niet om beker- of schaalwedstrijden gaat. Voor beker- en schaalwedstrijden is er DB- of RB-vergadering de
vrijdag volgend op de wedstrijd. De boete van 0,50EUR.loopt gewoon door en de kosten voor de vergadering van
DB of RB komen er gewoon bovenop (15,00EUR). In dit geval bedraagt de totale kost : 3,50 + (5 x 0,50) + 15,00 =
21,0 0EUR. Besluit : het wedstrijdblad is een informatieblad dat steeds tijdig de zetel moet bereiken.
c) het te laat inbrengen van de spelerslijsten wordt beboet. Worden de lijsten ingediend na 01 juni (art. 230
binnenbrengen spelerslijsten), dan bedraagt de boete 1,25EUR, vanaf 06 juni boete 0,50EUR per dag te laat
(AV.95-96)(AV 96-97)(AV.99-00) Besluit : breng tijdig de lijsten binnen. Zonder de spelerslijsten is het ons
niet mogelijk de kalender uit te geven.
d) de RB kan in bepaalde gevallen boeten van 0,05EUR tot 25,00EUR opleggen. Dit is o.a. het geval voor inbreuken
waar de dader moeilijk aan te wijzen is (zijn) maar de inbreuk wel degelijk bewezen is.(ter zitting te betalen binnen
de 8 dagen na de vergadering art.607 ).
e) zie art. 599/1 (0,50EUR boete foutief rugnummer, per geel(X3) of rood(X6) strafpunt)
Artikel 596 :
1,25 €-dwangboeten
a) artikel 175/f : de uitslag van de wedstrijd niet of te laat of verkeerd gemeld.
b) artikel 172 : ziekenhuis van dienst niet vermeld, afwezige spelers niet geschrapt.
c) artikel 469/1 : wedstrijdverslagen niet in gesloten omslag verstuurd.
d) dwangboete opgelegd door het DB of RB, zie ook diverse artikels (AV.87 - 88)
e) WA en/of KAP zonder armband (art 256 ploegkapitein vertegenwoordiger van zijn club en herkenbaar door zijn
armband +530/7 tijdens de wedst. steeds een ploegkap. met armband)(AV/96-97)
f) Wanneer de terreinovereenkomsten + spelerslijsten + modellen a, b en c niet tegen de gestelde datum binnen zijn
op het secretariaat zal een boete van 1,25EUR opgelegd worden en vanaf de vijfde dag te laat 0,50EUR boete per
dag. (art. 595/c+530/2AV.99-00)
g) ALLE Spelerspassen moeten voor 1 juni binnen worden gebracht, zo niet wordt een boete van 0,5 €/d en
per pas aangerekend. Vanaf 15 Aug wordt verondersteld dat deze verloren zijn en wordt er 2,5 € per pas
aangerekend (AV.08/09).
Artikel 597 :
2,50 €-dwangboeten
a) elke bijeenkomst van de VSK (de boete vervalt als de WA de werking ervan weigerde)
b) als een forfait en of een uitgestelde wedstrijd financieel niet ter plaatse werd geregeld.(ook bij uitstel van de
wedstrijd is dit geldig)(art. 518/2 forfait gevende of krijgende ploeg betaalt de kosten + 175/a kosten v/d ref te
betalen of terug te betalen bij forfait geven of krijgen)(AV./90 - 91)
c) het ontbreken van de verbandkist of ontbrekende stukken in die verbandkist die niet voorgelegd worden volgens
art. 533 elk ontbrekend stuk komen en tonen op het secretariaat+ 532verbandkist van beide ploegen
op de
wedstrijd aanwezig.(gevulde waterzak zie hierna (o))
d) geen of slechts tijdelijke opstelling van een grensrechter volgens art. 462.
e) geen verfrissing EN DRINKBEKERS voor de tegenpartij en/of de REF(art.176 geen verfrissing boete gaat naar de
ref en/of tegenstander 2,50EUR.+ HET VERBOND)(AV.96-97) (AV-05-06)
f) speler die verandert van ploeg ingevolge art. 214/b (speler mocht niet spelen)
g) het vervangen van een spelerslijst (art. 225 vuile of slechte staat v/d lijst)
h) niet in het bezit zijn van de spelerslijsten en spelerspassen tijdens de wedstrijd volgens art. 201.(AV 98-99)
i) het aansluiten van een speler(s) tijdens de terugronde (art. 238/a 2x naeen niet volledig aantreden,238/1+2
aansluiten spelers beker en schalen + geschorste van een ander verbond mits spontane melding) (AV. 84 - 85)
j) een niet afgelijnd speelveld (art. 540 lijnen en strafschopstip onduidelijk)
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k)
l)

het wedstrijdblad te laat op de zetel bezorgen (art.170 zonder klacht +171 met klacht)
geen officieel RLV vzw-wedstrijdblad gebruikt (art. 467 zonder officieel blad toch spelen, niet spelen is forfait geven
of boycotforfait art.599/e)
m) per ontbrekende vlag (art. 175/d eigen vlag v/hun club + 464/8 geen vlag is boete, langs de lijn meelopen met
zakdoek is een inbreuk) (AV. 88 - 89)
n) wedstrijdverslag niet of onvolledig ingevuld (art. 469/2 moet ingevuld worden ook bij afgelasten of uitstel op datum
en uur) (AV. 96 - 97)
o) scheidsrechtersvergoeding (25,00EURO)niet betalen vòòr de wedstrijd(art. 276+ 175/a) (AV97-98) (AV0506)(AV08-09)
p) geen of niet gevulde waterzak op het terrein aanwezig (art 54)(av/03-04)
Artikel 598:
15,00 €-dwangboeten
a) niet aanwezig zijn op een AV of BAV (art.412 + 24 geen LAV of gevolmachtigd.)
b) weigeren tot het bijeenroepen of het medewerken aan de VSK(art. 121)
c) geschorste grensrechter of WA opstellen in die functie (Art. 446/j "in der minne regeling")
d) aanvraag tot het aansluiten van een geschorste speler (art. 238/2 spontane melding bij aanvraag tot aansluiting+
492/2 clementie na schorsing)
e) intrekken van een klacht door een REF (art. 274/b recht ref)
f) beroep na forfait (art. 447 vergaderingskost blijft altijd)(14,90EUR)
g) art 29 clubschorsing (AV. 96-97)
h) in aanvulling met art. 577 (forfait geven of krijgen), te betalen aan de moreel geschaden. (wordt automatisch
toegepast of toegekend na o.a. DB of na het openen v/h financieel recht op aanvraag van personen die zich
moreel geschaad voelen) (AV. 84 - 85) (607/2 boete bezwaar binnen de 48 uren) (AV. 89 - 90)
i) in opspraak met art. 215 spelend lid niet ingeschreven wed.bl.(AV/87-88)
j) verboden alcoholische dranken in te schenken in de neutrale zone. (AV98-99)
Artikel 599 :
25,00 €-boeten
(art. 602 grootte v/d boete + 530/9 wangedrag vermoedelijke supporters + 98 club verantw. vermoedelijke supporters + 458
RLV vzw schadeloosstelling krenken van eer en faam door een clublid)
a) "boycotforfait" (art. 524 ploegen willen niet spelen + 177 thuisploeg weigerde gelegenheidsref aan te duiden +
595/d schuldige niet a/t duiden)
b) een speler opstellen in strijd met art. 575/a, b, c, e + 219 +, 221 t.e.m. 223 of 98) (aangaande nietspeelgerechtigde spelers of geschorsten v/d club(AV/90-91)
c) bij het veteranenvoetbal een speler of spelers opstellen die niet voldoen aan de leeftijdsvereisten omschreven in
art. 557 of waarvan het aantal opgestelde spelers niet conform is met voornoemd artikel.
d) zie artikel 604/c en d.(lentetornooi niet afzeggen of afbreken of kompetitieforfait
e) boycot-boete=burgerlijke ongehoorzaamheidsboete (zoals o.a. in art. 163/a + b vermoede supp. enz…)(AV.95-96)
f) tweede maal forfait (kompetitiewedstrijden)(AV98-99)
Artikel 599/1 :
0,50 € :geen rugnummer of het invullen van foutieve rugnummers op het wedstrijdblad(AV 96 - 97)
0,50 € : boete voor elk strafpunt van een gele(X3) of rode(X6) kaart. (AV/87-88) zie idem art.595/e
Titel 6 :Boeten aan clubs verhaalbaar op het clublid
(art. 162 inbreukkosten+530/11 niet ingeloste boete)
(eventueel ook deze die voortspruiten door de toepassing van de wet ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van
08/12/1992)
(AFGERONDE TARIEVEN : AV/2003-2004)
Artikel 600 :
2,50 € boeten
a) een speler die speelt zonder (of vernieuwing v/e) spelerspas (art. 197+246)
b) een speler die zonder reden het veld verlaat volgens art. 569/a
c) elke melding van een verdict van het DB en/of RB of v/e instantie van o.a. een schorsing van een door een functie
verbonden persoon,
d) de VSK-boete bij geldige werking of bij een weigering wat ook de reden mag zijn.
Artikel 601 :
15,00 € boeten.(AV.96-97)
Elke DB- of RB-vergadering waarvan een speler of een persoon door een functie aan het RLV vzw verbonden, de oorzaak is
(uitgez. art. 121 LAATSTE ALINEA weigering + 607/4 boete verdubbeling + 29 clubboycot + 579 clubboycotstraf)
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Artikel 602 :
25,00 € boeten en meer
De grootte van de boete en wie ze zal betalen, wordt bepaald door de RB of het DB. Alle boeten die 25,00 € (en meer)
bedragen worden betaald zoals voorzien in art. 524 met toevoeging van art. 12 v/d vzw wet van 02/05/2002 (ontslag). (art.
595/d tot 25,00 € boete a/d club voor inbreuken van niet aanwijsbare clubleden,art.234 +446 misbruik van vertrouwen,
burgerlijke ongehoorzaamheid)
Artikel 602/1:
a) 1 speeldag schorsing door cumul van gele kaarten:
a. (6 x 0,50 €) art. 599/1+(2,50 €) art. 600/c = 5,50 €
b) 1 speeldag schorsing door rode kaart:
a. (6 x 0,50 €) art. 602 + (2,50 €) art. 600/c = 5,50 €
c) vanaf de tweede speeldag telkens 1,25 € supplement vb.: 4 speeldagen schorsing zoals in b) vermeld
a. 5,50 € + (3 x 1,25 €) = 9,25 €
d) uitgaande dat een seizoen 30 speeldagen telt en de schorsing is 1 jaar zoals in (b)
a. 5,50 + (29 x 1,25 €) = 41,75 €
e) boven 1 jaar boven 25,00 € per jaar met een maximum van 2 jaar vb.: zoals d)
a. 41,75 € + 25,00 € + 25,00 € = 91,75 €
f) bij forfait art. 598/h (12,50 €) of bij andere morele schadeloosstellingen komt de voorziene 12,50 € boete er steeds
bovenop
g) vergaderingskosten zijn bedoeld om de kosten te dekken van het DB en de genodigden (Ref + afgevaardigden),
deze zijn ontoereikend met de huidige kostprijzen te weten dat :
a. per DB-lid slechts 2 consumpties worden gegeven per geval = (3 x 2) = 6
b. + (1 x 2 REF) = 2
c. +(2x2 afgevaardigden)=4
d. samen 12 consumpties x1,66 € = 20,00 €
Artikel 603 :
onkosten ten laste van de club.
(AFGERONDE TARIEVEN :AV/2003-2004)
a) briefporten en indien gebeld moet worden voor om het even welke nalatigheid
b) aangetekende zendingen.
c) bij het afgelasten van een wedstrijd betaalt elke ploeg een kwart vergoeding a/d Ref. zie art. 597/o (AV.9900)(AV.01-02)
d) zie art. 175 (verantw. v/d WA) en andere, al dan niet vermeld in dit HR.(art. 84 voorziene en onvoorziene zaken
+596 boeten + 349 alle inbreuken gemeld door de RLV vzw-1° secretaris + titel 6 hierboven m.b.t. de wet op de
bescherming v/d persoonlijke levenssfeer van 08/12/1992)
Titel 7 : Forfaitkosten - forfaitboeten.
(AFGERONDE TARIEVEN :AV/2003-2004)
Artikel 604 :
a) het betreft hier uitsluitend de wedstrijdkosten, tenzij de forfait en/of een uitgestelde wedstrijd niet ter plaatse wordt
geregeld. In dit geval komt er 2,50 € kosten extra bij. Forfaitkosten worden nooit geregeld via de borgsom (zie art.
12 v/d vzw wet van 02/05/2002) (598/h morele schadeloosstelling min. 12,50 €) (AV.01-02)
b) ingeval van beroep na forfait zal de boete bepaald worden door de RB of het DB.
c) wie een lentetoernooi niet afzegt en forfait geeft nà de opzegdatum betaalt een boete (zie art. 599 boete van 25,00
€ schadeloosstelling)(AV.01-02)
d) wie een competitie afzegt tussen de opmaak van de kalender (1 juli) en de seizoenstart, betaalt een boete (zie art.
599 boete 25,00 €.+592/1 eventueel verlies borgsomrest (AV. 87-88) (AV.01-02)
e) indien een forfait in het DB of RB moet behandeld worden omwille van vermoeden van onsportieve redenen,
kunnen de boetes hieraan verbonden oplopen tot 50€ (art. 598h) (AV. 10-11)
Titel 8 :Bijzondere bepaling
(verval-geen verval-bezwaar-verdubbeling-viervoud(AV 90 - 91)
Artikel 605 :
Een boete vervalt bij :
a) een procedurefout in beroep (DB)
b) een procedurefout in de VSK (boete aan de speler)
c) bij onbevoegdheid van het DB (zie artikel 105)
d) bij een voorwaardelijke straf tenzij deze straf effectief wordt.(AV/93-94)
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Artikel 605/1:
Een schuld vervalt nooit bij:
Een gestopte club, de schuld wordt solidair gedragen door de spelers die de club verlaten en aangesloten waren op
het ogenblik van de stopzetting. (art.530/11 solidariteit in de betaling van schulden+164 ontslag v/n ploeg)
Artikel 606 :
Nà 1 augustus is elk verhaal van een club aangaande boeten ten opzichte van een speler vervallen. (verhalen van vorige
seizoenen zijn niet ontvankelijk, uitgezonderd art. 605/1)
Artikel 607 :
Indien de RLV vzw-1°secretaris een betalingsaanzoek zendt om een DB-of-RB-vergadering samen te roepen voor om het
even welk geval, en hieraan geen 8 dagen vòòr de bewuste vergadering wordt voldaan, wordt de vergadering automatisch
verdaagd.(art.498 klachtbehandeling vrijdag na vergrijp +499 geen klacht slaat terug op een andere wedstrijd evenmin een
gerechtelijke klacht +415 schorsing of opschorting) (na een DB of RB kan de RLV vzw-1ste secr. of zijn vervanger ook een
betalingsaanzoek richten, in geval van burgerlijke ongehoorzaamheid, kan Hij het art. 596/d toepassen vanaf de negende
dag na het aanzoek)(art.446/m administratieve inbreuken, burgerlijke ongehoorzaamheid)
Artikel 607/1 :
niet in gebruik.
Artikel 607/2:
Bezwaar tegen een boete, al dan niet opgelegd door het DB of de RB, is alleen mogelijk als dit gebeurt binnen de 48 uren en
schriftelijk gericht is aan de RLV vzw-zetel. Het DB of de RB onderzoeken het bezwaar en treffen een beslissing. Bezwaar
tegen een aangetekende aanmaning is nooit mogelijk, noch tegen strafpost, noch tegen boeten voor het niet tijdig melden
van een uitslag, noch tegen het te laat inbrengen van spelerslijsten (vòòr het seizoen) of wedstrijdbladen of
wedstrijdverslagen.(art.603)
Artikel 607/3:
De vergaderingskosten van een DB of een RB worden slechts één keer betaald door een club als :
a) het hoger beroep plaatsgrijpt op dezelfde dag van het beroep of de DB-vergadering.
b) de RLV vzw-1°secretaris of zijn vervanger beroep aantekenen of een melding maken van een inbreuk aan de RB
c) in alle gevallen door de RB beslist(zoals bij gelijk welke boete bezwaarschrift).
Artikel 607/4:
Boete verdubbeling(X2) (zie art. 250 risico-speler + 576 strafverdubbeling + 310/3 straffen en boeten, BOETE VIERVOUDIG
(x4) met een gelegenheidsscheidsrechter) (AV. 90 - 91)
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HOOFDSTUK 45 : TERREINLIGGINGEN
(terug in de geschiedenis)
(b) vòòr de terreinafkorting = berrie beschikbaar !!!!

(b)
(b)

(b)

(b)

3Li
BEI
BOS
BOV
DON
EME
GIT
GRI
ING
IZE
JEU
JON
KAH
KER
LAN
LIC
LO1
LO2
MEN
MEU
MOO
OEK
OKR
ORB
POE
RA1
RA2
REA
REK
ROZ
SAV
SL1
SL2
SPO
ST4
STA
STM
TAS
THO
TOR
VEN
VIS
VPG
WAN
WER
WES
WE1
WE2
WIJ
ZOE
ZW1

DRIE LINDEN, terrein gelegen te Ledegem Provinciebaan achter het lokaal de Drie Linden.
Terrein Beitem gelegen in de Kortwagenstraat.
Bosmolens, Karel de goedelaan, Izegem, achter de kerk op de Bosmolens
Bovekerke, Burgem, Vanackerestraat - Dynamo Bovekerke
KWB Don Bosco-2000, kruiskenstraat , Don Bosco -Torhout
Emelgem, oud terrein FC Izegem te Emelgem.
CRINGHENE, Leenbosstraat te Gits
GRIMMERTINGHE, terrein sportcomplex langs baan Moorslede-Ieper.
Ingelmunster, Gemeentelijk sportcentrum Bollewerpstraat 92A
IZEGEM 4, Terrein 4 ingang Krekelstraat , gemeentelijk sportterrein
JEUGDCENTRUM te Izegem Mentenhoekstraat gelegen achter de Paters.
Wulvestraat Jonkershove, VK Nieuwe stee, Rood-Wit
Kachtem P.Pattynstraat , terrein VK. Kachtem
KERELSPLEIN Acaciastraat te Roeselare.
Transvaal Madonna Klerkenstraat
Lichtervelde, sportterrein -zwembad-sporthal
LOKKEDIJZE N° 1 dichtste terrein bij café, Kortemarkstraat Hooglede.
LOKKEDIJZE N° 2 verst van de café gelegen.
PARK TER WALLE,J,M, Sabbestraat te Menen
terrein te Meulebeke, Ter Borcht Ingelmunstersestwg 11
Gemeentelijk sportcetrum te Moorslede Ieperstraat
OEKENE terrein Groene Dreve, St.-Elooiswinkelstraat, te Oekene.
Onze kinderen Blommestraat Rumbeke
ORBIT terrein te West-Rozebeke, Ommegang Noord gelegen.
POELKAPELLE terrein bij café De Koolmijn te Poelkapelle Bruggestraat.
Terrein RAIFFEISEN dichtst bij Roeselare gelegen te Ardooie.
Terrein Raiffeisen het verst van Roeselare gelegen te Ardooie.
REAL ENGELSHOF te Oost-Nieuwkerke, Roeselarestraat.
Sportcentrum Ter Steewland lauwestraat te Rekkem
ROZEVELD, Korenbloemstr. Torhout over de watertoren 1°straat rechts
GITS terrein Dominiek Savio aan het Station te Gits.
Ieperstraat te Sleihage het grootste veld.
Ieperstraat te Sleihage, Ieperstraat.
Sportpark te Rumbeke, Oekenestraat ingang wijk Wervikhove.
Terrein Sportstadion te Izegem N°4 gelegen langs de Rijksweg.
Terrein Unic Staden Dammaerstraat te Staden.
Terrein St.-Maartensveld te Ardooie.
Terrein De Tassche Roeselarestraat te Ardooie.
Terrein Thooghe te Kachtem, Hogestraat.
Terrein Torhout gelegen langs de Industrielaan Sportcomplex Torhout.
Terrein Vens Lichtervelde, Stegelstraat, PONDAROSA genaamd.
Weststraat langs het station + 1km verder Papevijvers
Terrein Leenbosstraat te Gits Oud Terrein, VP Gits.
Terrein SK STADEN, De Wankaerde, Bruggestraat te Staden,
Terrein Werken Steenstraat richting Bovekerke
De Westhinder, Ommegangstraat West 8 te Westrozebeke
Wevelgem terrein SV Wevelgem, grote baan Menen-Kortrijk aan het shell-station
Deken Dejonckheerestraat 7, a/d kerk richting Lauwe eerste straat rechts
Terrein WIJNENDAELE, eerste rechts over het kasteel en dan eerste
straat links, ongeveer 1 km verder sportterreinen van Stad Torhout.
De zoete pint Mandellaan terrein aan de eerste brub(Bruanebrug)
Sportterrein Kasteeelstraat richting markt en Lichtervelde tweede straat links Neerhof

101

R.L.V.vzw TERREINLIGGINGEN
BOSMOLENS
BOVEKERKE
CERA
CRINGHENE
DOM. SAVIO
EMELGEM

Karel de Goedelaan, Izegem – achter de kerk Bosmolens
Burgemeester Vanackerestraat
Baan Roeselare-Ardooie, 200 m voorbij viaduct A17 aan de linkerkant
Leenbosstraat Gits
Koolkampstraat te Gits, terrein Dom. Savio aan de "Statie Gits".
Baan Roeselare –Ingelmunster aan Vijfwegen Emelgem richting Ingelm 2e straat links
Merelstraat
MOORSLEDE
Sportcentrum Ieperstraat te Moorsl., aan het zwembad langs de baan Moorslede -Ieper
HANDZAME
Amersveldestraat 168
't HOOGHE
Hogestraat te Kachtem, aan Café Zomerland, richting Taverne 't Hooghe.
INGELMUNSTER Sportcentrum – Bollewerpstraat 92a
IZEGEM 4
terrein 4 sportter. Izegem, ingang Krekelstraat.
JONKERSHOVE Wulvestraat, 9 Jonkershove; voorbij de kerk bord Nieuwe Stee volgen
KERELSPL.
Acaciastraat te Roeselare, op de wijk "De Meiboom".
KOEKELARE
Belllhuttebaan,40 -Koekelare
KOOLSKAMP
St Maartensveldstraat – terrein Olympic Koolskamp
LANGEMARK
Klerkenstraat 125 Café TRANSVAAL MADONNA
LICHTERV.
Zandstraat 15 – Sportcentrum Lichtervelde
LOKKEDIJZE
Kortemarkstraat Hooglede.15 – Sportcentrum Lichtervelde
MENEN
Park Ter Walle, JM Sabbestraat, Menen – spoorweg over aan lichten links, einde straat
OOSTKAMP 1
Gemeenteterrein St Jozefsdreef
OOSTKAMP 2
De Valkaart – A.Rodenbachlaan Oostkamp
O.KINDEREN
Blommestraat Rumbeke
PITTEM
Egemstraat Pittem
POELKAP.
Bruggestraat, terrein bij café "De Koolmijn".
REKKEM
Lauwestraat, Rekkem – Sportcentrum Ter Steeland
RIDERFORT
Sportstraat Ruddervoorde
RUITER 2
Baan Roeselare-Ieper, op wijk De Ruiter, richting Oostnieuwkerke,
Ieperseaardeweg, 400 m verder terrein rechts van de weg.
ST ELOOIS-WINKEL : “Klein Harelbeke” – Kleine Harelbekestraat St Eloois-Winkel (Ledegem)
ST-IDESBALD.
De Zilten Roeselare – aan Schierveldeplein richting Diksmuide 1e str Links naar Domein
SLEIHAGE
Ieperstraat Hoogl. op wijk Sleihage, terr. bij café "In Sleyhaege".
STADEN
De Wankaarde – Bruggestraat,47
SPORTPARK
RUMBEKE, Wervikhovestraat,7 op wijk "Wervikhove".Aan kerk richting Oekene
TORHOUT
Sportterr. Torhout aan rechterkant Ringlaan.
VELDEGEM
Gemeenteterrein Accasiastraat, 44 Veldegem
VISSERSHOF
Weststraat, 47 Lichterv., voorbij spoorweg onmidd. links (langs stat.) 1 km.
verder juist voor bord "Torhout" landbouwweg rechts, richting “Papevijvers”.
WANKAARDE
Bruggestr. 47 Staden, terr. Staden langs rechterk. Baan Staden-Kortemark.
WERKEN
Hogestr. te Werken, op de markt voorbij café "De Warande" rechts in.
WEVELGEM
Deken Jonckheerestraat 70 (St Paulus College) – aan kerk richting Lauwe, 1e str rechts
WEVELGEM
SPORTCENTRUM Baan Kortrijk-Menen, toegang terrein aan station Shell
WIJNENDAELE
Baarstraat Wijnendale/Torhout, voorbij rest. "Gravenhof", langs baan Torh.-Oostende, eerste straat
rechts (Wynendalestationsstr.), einde baan links aan kruispunt rechts, eerste straat rechts, terr. bij parking rechts
WINGENE
Beernemstraat, 23
WOUMEN
Woumenweg 164
VK KACHTEM
gelegen bij de werkhuizen De Mets, Priester Pattynstraat.
ZWEVEZELE- HILLE Sportt. Kasteelstr., op Zwevezele markt richting Lichtervelde tweede straat links aan café "Neerhof".
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HOOFDSTUK 46 : WETTELIJKE SPORTVERZEKERING, BETALINGSBEWIJS.
De minimumvoorwaarden (Belgisch Staatsblad van 28 juni 1978)
Opgepast :de dekkingen hieronder vervallen als de personen vergoed worden voor hun sportprestaties op eender welke
wijze en wanneer er inkomgelden werden geïnd door de club.
Titel 1 : Persoonlijke verzekering.
(Sportbeoefenaars tegenover elkaar zijn als derden te aanzien)(PV)
a)
b)
c)
d)

ingeval van overlijden : +7436,80 €
ingeval van blijvende, volledige arbeidsongeschiktheid + 14873,61 €
tijdelijke, volledige arbeidsongeschiktheid gedurende 75 weken : + 5,58 € per dag voor zover er verlies van
beroepsinkomen is en geen uitkering wegens arbeidsongeschiktheid krachtens de wetgeving op de verplichte
ziekte- en invaliditeitsverzekering.
medische zorgen gedurende 75 weken, voor zover er geen tussenkomst is van een ziekenfonds, tot het bedrag
voorzien in de tarieven van het RIZIV.
Titel 2 : Burgerlijke Aansprakelijkheidsverzekering( BA)

a)
b)
c)
d)

voor lichamelijke letsels : per slachtoffer een dekking van + 2 471 893 €
zonder vrijstelling.
voor stoffelijke schade : per ongeval een dekking van + 247 189,30 €
zonder vrijstelling.
Titel 3 : Leveren van betalingsbewijs verzekeringspremie.

a)

b)

Het LAV bezorgt binnen de maand na factuurdatum een fotokopie van die factuur en het bewijs van de betaling op
de RLV vzw-zetel. Elk verzuim wordt beboet met een dag dwangboete (zie art.596/d) vanaf de 31ste dag na
factuurdatum en kan verder leiden tot een daging voor het dagelijks bestuur en leiden tot schorsing van het LAV.
(zie art. 446/m + 23/a + 105 + 445 + (AV 91 – 92)
Op het intern clubreglement wordt aan de clubleden de voorwaarden van de PV +BA verbintenis vermeld
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HOOFDSTUK 47 : SLOTBEPALINGEN.
1° Alinea

Iedere club(werkend LAV) heeft het recht wijzigingen, schrappingen of aanvullingen op dit reglement in te
dienen.

2° Alinea

Deze moeten ondertekend zijn door het werkend lid van de algemene vergadering (LAV) en gericht
worden aan de RLV vzw-zetel.

3° Alinea

Indien ze door de raad van bestuur worden aanvaard, dan worden ze gereglementeerd en in het
orgaanblad De Weekbode gepubliceerd.(tijdelijk HR)

4° Alinea

Het lid van de algemene vergadering is verplicht deze gepubliceerde wijzigingen aan zijn reglement aan
te brengen.

5° Alinea

Betwistingen over één of meerdere reglementspunten worden door het dagelijks bestuur of door de raad
van bestuur behandeld.

6° Alinea

De interpretatie van een reglementspunt is steeds deze die de opstellers van het reglement eraan geven.
(DB en of de RB)

7° Alinea

Niet voorziene gevallen, en die dus niet opgenomen zijn in dit reglement, vallen onder de bevoegdheid
van de RLV vzw-raad van bestuur.
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HOOFDSTUK 48 : VERBETERINGEN AAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT
TITEL 01 :de verbeteringen na AV 84 - 85 werden uitgevoerd.
TITEL 02 :de verbeteringen na AV 85 - 86 werden uitgevoerd.
TITEL 03 :de verbeteringen na AV 86 - 87 werden uitgevoerd.
TITEL 04 :de verbeteringen na AV 87 - 88 werden uitgevoerd.
TITEL 05 :de verbeteringen na AV 88 - 89 werden uitgevoerd.
TITEL 06 :de verbeteringen na AV 89 - 90 werden uitgevoerd.
TITEL 07 :de verbeteringen na AV.90 - 91 werden uitgevoerd.
TITEL 08 :de verbeteringen na AV.91 - 92 werden uitgevoerd.
TITEL 09 :de verbeteringen na AV 92 - 93 werden uitgevoerd.
In uitvoering en opdracht v/d Algemene vergadering van 01/07/1993)
TITEL 10 :de verbeteringen na AV. 93 - 94 werden uitgevoerd.
(01-07-1994)
TITEL 11 :de verbeteringen na AV. 94 - 95 werden uitgevoerd.
(28-03-1995)
TITEL 12 :de verbeteringen na AV. 95 - 96 werden uitgevoerd.
(19-07-1995)
TITEL 13 :de verbeteringen na AV. 96 - 97 werden uitgevoerd.
(28-08-1996)
TITEL 14 :de verbeteringen na AV. 97 - 98 werden uitgevoerd.
(22-11-1997)
TITEL 15 :de verbeteringen na AV. 98 - 99 werden uitgevoerd.
(26-09-1998)
TITEL 16 :de verbeteringen na AV. 99 - 00 werden uitgevoerd.
(14-12-1999)
TITEL 17 :de verbeteringen na AV. 00 - 01 werden uitgevoerd.
(24-06-2000)
TITEL 18 :de verbeteringen na AV. 01 - 02 werden uitgevoerd.
(15-11-2001)
TITEL 19 :de verbeteringen na AV. 02 - 03 werden uitgevoerd.
(03-07-2002)
hr werd herschreven volgens pgr MICROSOFT WORD versie 6.0.1(10-11-2002)
volgens de termen van de nieuwe vzw wet van 02/05/2002(12-08-2003)
TITEL 20:de verbeteringen na AV. 03 - 04 werden uitgevoerd.
(12-08-2003)
TITEL 21:de verbeteringen na AV. 04 - 05 werden uitgevoerd.
(15-06-2004)
TITEL 22:de verbeteringen na AV. 05 - 06 werden uitgevoerd.
(05-07-2005)
TITEL 23:de verbeteringen na AV. 06 - 07 werden uitgevoerd.
(20-08-2006)
TITEL 24:de verbeteringen na AV. 07- 08 werden uitgevoerd.
(21-08-2007)
Hr werd herschreven volgens progr MICROSOFT Word Vista
TITEL 25:de verbeteringen na AV. 08 – 09 werden uitgevoerd.
(26-07-2008)
TITEL 26:de verbeteringen na AV. 09 – 10 werden uitgevoerd.
(16-08-2009)
TITEL 27:de verbeteringen na AV.10 – 11 werden uitgevoerd.
(18-06-2011)
TITEL 28:de verbeteringen na AV.11 – 12 werden uitgevoerd.
(09-06-2012)
TITEL 29 de verbeteringen na AV.12 – 13 werden uitgevoerd.
(20-06-2013)
TITEL 30 de verbeteringen na AV.13 – 14 werden uitgevoerd.
(21-06-2014)
" in eer en geweten verbeterd en uitgevoerd door " door Coppens Hubert, Hendrik Roelens
Gedaan te Roeselare in opdracht van de raad van bestuur. (zie art. 12 van de statuten)
de voorzitter(ROELENS HENDRIK), de secretaris(+ CARRETTE EDDY)
(DE MEULEMEESTER DANIEL)
(VERFAILLIE DANNY)
(DUGARDEIN YVAN)
(MESSIAEN GEERT)
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memorie-aanhangsel
1)

Rechtbank van eerste aanleg, Burgem. Nolfstraat 10A, 8500 Kortrijk Rechtbank van koophandel, griffie Centraal
dossier VZW’s, Burgem. Nolfstraat 10A, 8500 Kortrijk,

2)

De statuten moeten eveneens overgemaakt worden volgens art 26 noties van de VZW- wet evenals de
rekeningen, begroting, ledenlijst van de algemene vergadering, ledenlijst raad van bestuur ,de lijst met de
aangestelden, benoemde Commissarissen binnen de dertig dagen na goedkeuring door de AV. Het verslag van
de Algemene vergadering wordt nagezonden zie statuut artikel 29 .

3)

Neerlegging gebeurt persoonlijk ofwel aangetekend ofwel per gewone brief, tevens een “formulier I” afgeven met
het oog op de publicatie in het Belgisch staatsblad “formulier I” downloaden via website http://www.just.fgov.be/
(Afdeling Belgisch staatblad/Rechtspersonen/Formulieren)

4)

Gebruik wit of ivoorkleurig papier van goede kwaliteit, formaat A4, alleen langs de voorzij beschreven, getypt of
gefotokopieerd, zwarte letters, scherp contrast en duidelijk leesbaar, ondertekend door statutair bevoegde
personen (art 12 statuten) naam en functie in de VZW, bovenaan elk blad een ruimte voorzien van 2 cm

5)

De kosten van het Belgisch staatsblad worden bij de neerlegging aangerekend, de betaling geschiedt met een
check of postassignatie, het bedrag dat dient te worden betaald is 96,80EURO

6)

De wijzigingen in de lijst van de werkende leden jaarlijks doorgeven binnen de maand waarin de vzw
(12/03/1982)werd opgericht en op de zetel de originele lijst van werkende leden binnen de acht aanpassen

7)

Het originele dagboek(rekeningen) moet 10 jaar bijgehouden worden vanaf 1 januari volgend op de afsluiting
ervan.

8)

Alles in tweevoud sturen, één exemplaar komt afgestempeld terug van de rechtbank.

9)

<<Artikel 18.-De rechtbank kan op verzoek van een lid, van een belanghebbende derde of van het Openbaar
Ministerie de ontbinding uitspreken van een vereniging die driemaal naeen geen rekeningen noch begroting
voorleggen <<Artikel 17 : binnen de zes maanden AV voorlegging rek. + begroting
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VOORBEELD VAN INTERN CLUBREGLEMENT MET MINIMUM INHOUD OVERGANGS-PERIODE INLEVERING RLV
vzw-ZETEL ZIE TERZAKE HR-ART.163/C
a)
b)
c)

d)
e)
f)

clubbenaming +adres:
clublokaal + adres:
clubbestuur(naam + voornaam + adres + functie + telefoon + gekozen bij stemming of aangesteld):
a. clubvoorzitter:
b. ANDERE FUNCTIE
c. ANDERE FUNCTIE
d. ANDERE FUNCTIE
e. enz.........
werkend lid van de algemene vergadering(naam + voornaam + adres + plaats + telefoon)
gegevens sportverzekering PV + BA + bewijs van betaling
intern clubreglement:

art.1:
Elk clublid betaalt vooraf maandelijks lidgeld, dat minstens gelijk is aan 2,25 € en max.45,20 €(zie HR-RLV vzw-art. 209).
De inkomsten dienen uitsluitend om de kosten te delgen van de sportontmoetingen.
Een verhaal van lidgelden kan maximum twee maanden bedragen.
Elk clublid verklaart hierbij geen ingeschreven lid te zijn bij een andere ploeg van het RLV
art.2:
Elk clublid betaalt zijn eigen sportgerief, zijn sport- en burgerl. aansprakelijkheidsverzekering (zie HR-RLV vzw art. 207).
Er mogen geen sportvergoedingen in gelijk welke vorm ook, uitbetaald worden tenzij verplaatsingskosten toegelaten
volgens.(zie HR-RLV vzw art.512)
art.3:
Bij ontslag zijn de lidgelden niet terug vorderbaar noch geven recht op de verworven eigendommen van de club.
art.4:
De uitrusting blijft eigendom van de schenker tenzij anders overeengekomen.
art.5:
Bij tweedracht beslist de schenker aan welke partij de uitrusting ten goede komt, tenzij anders overeengekomen.
De verdeling van het lidgeld en andere eigendommen worden verdeeld in parten naar het aantal spelers dat naar deze
of de andere partij gaat.
Bij definitieve stopzetting van de club gaat de financiële en andere eigendom naar een liefdadigheidsinstelling tenzij
anders wordt overeengekomen.
art.6:
Algemeen clubreglement: de clubleden en bestuur houden in het bijzonder rekening met alle RLV vzw-HR-hoofdstukken
en artikelen die handelen over plichten en rechten van: het clubbestuur, de spelers, de afgevaardigden, grensrechters,
enz........
art. 7:
De RLV vzw-Voorzitter kan krachtens het artikel 336 van het HR, een onderzoekscommissie aanstellen die een
oplossing kan bieden inzake geschillen en dit alvorens er naar de gerechtelijke instanties wordt gestapt, in het laatste
geval worden alle tussenkomsten uitgaande van het RLV vzw stopgezet.
Art.8:
Doktersattest : bij eerste aansluiting wordt het doktersattest verplicht af te geven en te bewaren door de ploeg- of
clubverantwoordelijke
Voor akkoord,

Handtekening Speler

Handtekening LAV
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