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Artikel 1 - KAMPIOENSCHAPPEN 

De kampioenschappen en de wisselbekers worden ingericht door de K.I.B.S.U. in 

overeenstemming met haar sportreglementen en de reglementen van de K.B.V.B. 

Het Federaal Bureau va K.I.B.S.U., na raadpleging van ABSSA, bepaalt het begin en het einde 

van het kampioenschap en mag beslissen het kampioenschap, van het lopende seizoen, te 

beëindigen. 

 

Artikel 2 - LIDMAATSCHAP VAN DE SPELERS 

De aansluiting van een speler zal effectief worden vanaf ontvangst van de bevestiging via de 

site. 

 2.1 - EFFECTIEVE SPELERS 

De kampioenschappen en de wisselbekers zijn voorbehouden aan de spelers die regelmatig 

aangesloten zijn en die effectief deel uitmaken van het personeel of de gepensioneerden van 

de maatschappij die zij vertegenwoordigen. 

Aan het kampioenschap zijn toegelaten, de spelers die regelmatig aantreden bij de nationale 

reserve van Afdeling 1A en 1B van het profvoetbal. Zij zijn niet meer toegelaten, vanaf het 

moment dat zij worden ingeschreven op het scheidsrechtersblad voor een officiële wedstrijd 

van het eerste elftal. 

Deze spelers kunnen gedurende het ganse seizoen aangeworven worden. 

Een effectieve speler, die om gelijk welke reden geen deel meer uitmaakt van het personeel 

maar aangesloten is sinds minstens vijf jaar, kan het statuut van aangenomen speler 

bekomen. 

2.2 - AANGENOMEN SPELERS  

De K.I.B.S.U. geeft aan de Kringen toelating om de kinderen, de vaders, de echtgenoten, de 

schoonzonen en de broers van personeelsleden en gepensioneerden van de maatschappij 

die zij vertegenwoordigen aan te sluiten, evenals de schoonbroers van effectieve leden. Bij 

de aansluitingsaanvraag zal een verklaring toegevoegd worden, geldig ondertekent door de 

Secretaris van de Kring, waarop de identiteit van het effectieve lid en de graad van 

verwantschap, verbonden aan het nieuwe lid, zal vermeld worden. 

Deze spelers kunnen gedurende het ganse seizoen aangeworven worden. 

Deze spelers zijn gelijkgesteld met de effectieve spelers. 
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Zijn toegelaten: alle spelers niet aangesloten bij de K.B.V.B. en deze die spelen in deze 

Federatie maar beperkt tot 1ste Provinciale Afdeling. Spelers aantredend in een hogere 

afdeling mogen in geen enkel geval ingeschreven zijn op het scheidsrechtersblad voor een 

officiële wedstrijd van de eerste ploeg. 

2.3 - AANVULLINGSSPELERS  

De K.I.B.S.U. geeft aan de Kringen de toelating om spelers aan te sluiten die geen deel 

uitmaken, of geen verwantschap hebben met personeelsleden of gepensioneerden, van de 

maatschappij die zij vertegenwoordigen. 

Geen enkele aanvraag tot lidmaatschap van aanvullingsspelers mag ingediend worden na 30 

september. Tussen 15 december et 31 januari hebben de kringen de mogelijkheid om drie 

aanvullingsspelers aan te sluiten TER VERVANGING van drie aanvullingsspelers die vermeld 

waren op de lijst ingevoerd op 15 oktober laatstleden. 

Zijn toegelaten: alle spelers niet aangesloten bij de K.B.V.B. en deze die spelen in deze 

Federatie, maar beperkt tot 1ste Provinciale Afdeling. 

Spelers aantredend in een hogere afdeling mogen in geen enkel geval ingeschreven zijn op 

het scheidsrechtersblad voor een officiële wedstrijd van de 1ste ploeg. 

Een aanvraag om het statuut van aangenomen speler te verkrijgen, kan bij de 

tuchtcommissie ingediend worden, onmiddellijk na het beëindigen van het kampioenschap 

voor spelers aangesloten gedurende minstens 5 volledige seizoenen, zonder onderbreking, 

bij dezelfde Kring. Het aantal veranderingen van statuut is beperkt op 5 per seizoen. Na 31 

augustus zal geen enkele wijziging van statuut toegestaan worden voor het op deze datum 

begonnen seizoen. 

De tuchtcommissie eigent zich het recht toe, naderhand deze beslissing te herzien. Zijn 

aangenomen of aanvullende spelers effectief lid van een andere Kring van K.I.B.S.U. kan 

bezwaar worden ingediend tegen de deelname van deze spelers, voor zover de 

bezwaarmakende Kring minstens een ploeg opstelt in het kampioenschap van K.I.B.S.U.  

2.4 - ADMINISTRATIEVE SCHIKKINGEN 

Elke kring zal voor 1 oktober van het lopende seizoen een lijst voorleggen, van de effectieve, 

aangenomen en aanvullingsspelers, op straffe van een boete van 25 €. 

Op deze lijst zullen de naam, de voornaam, de geboortedatum en het aansluitingsnummer 

van K.I.B.S.U. vermeld worden. Er zal 1 € voor elk effectief of aangenomen lid en 2 € voor elk 

aanvullend lid geïnd worden. De lijst van effectieve en aangenomen spelers zal echt 

verklaard worden door de Personeelsdienst van de Maatschappij, of door de voorzitter of de 

sekretaris van de ploegen “buiten firma”. 
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Indien deze lijst ten uiterste op de jaarlijkse Algemene Vergadering, niet in het bezit is van 

de Federale Secretaris, zal de boete op 50 € gebracht worden en verdere sancties kunnen 

door het Federaal Bureau genomen worden (BV: administratief forfait per ploeg).  

Bovendien neemt iedere kring de nodige schikkingen om alle spelers een medisch 

sportonderzoek te laten ondergaan. 

Iedere Kring verbindt er zich toe alle spelers te verzekeren tegen mogelijke ongevallen. 

K.I.B.S.U. weigert alle verantwoordelijkheid in het geval dat een niet verzekerde speler wordt 

opgesteld.  

2.5 - BOETES EN STRAFFEN VOOR NIET GEKWALIFICEERDE SPELERS 

De kring die een of meerdere niet gekwalificeerde spelers opstelt (BV: een speler die niet in 

regel is of speler geschorst door de KBVB, K.I.B.S.U of eender welke andere Federatie die de 

schorsing heeft gemeld) zal gestraft worden met forfaitscore en een geldboete van 25 €. 

Bij de 1ste overtreding: 

Forfaitscore voor elke wedstrijd + eenmalige boete van 25 €. 

Bij de 2de overtreding: 

Forfaitscore voor elke wedstrijd + eenmalige boete van 40 €. 

Voor de wisselbekers wordt het tarief van de boeten door het reglement vastgelegd. 

 

Artikel 3 - KWALIFICATIE VAN DE SPELERS 

Wat betreft de kwalificatie van de spelers die aan de Interbanken competitie mogen 

deelnemen, wordt men verzocht de statuten van de K.I.B.S.U. te raadplegen (artikel 2). 

Spelers van 16 tot 18 jaar worden toegestaan deel te nemen aan de voetbalcompetitie van 

K.I.B.S.U. mits een ouderlijke toelating.  

Gedurende het lopende seizoen mag een speler, in geen enkel geval, de kleuren verdedigen 

van twee verschillende Kringen aangesloten bij de K.I.B.S.U. Een overgang, na het indienen 

van de officiele lijst, is mogelijk tot 30 september indien de aangeslotene niet vermeld is 

geweest op een wedstrijdsblad van het aan gang zijnde seizoen. 

Een speler die meerdere malen is opgesteld, maar ophoudt deel uit te maken van het 

personeel van de maatschappij die hij vertegenwoordigt, mag het lopende seizoen 

beëindigen.  
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In het geval van uitgestelde wedstrijden zijn alleen de spelers toegelaten die op de datum 

waarop normaliter de wedstrijd had moeten plaats vinden, volgens de regels waren 

ingeschreven en speelgerechtigd waren, uitgezonderd de ploegafgevaardigde. 

 

Artikel 4 - UITSLUITINGEN EN SCHORSINGEN  

Een speler die tijdens een wedstrijd wordt uitgesloten, mag verder aan de wedstrijden 

deelnemen, tot wanneer de Tuchtcommissie van K.I.B.S.U. een beslissing heeft genomen, 

behalve wanneer een voorlopige schorsing wordt uitgesproken. 

Naargelang de inhoud van het scheidsrechtersrapport, kan hij eventueel opgeroepen 

worden om gehoord te worden door de Tuchtcommissie van K.I.B.S.U. 

Een persoon die door het Comité geschorst wordt in welke functie dan ook, is tijdens zijn 

schorsingsperiode automatisch geschorst voor alle functies. Concreet wil dit zeggen dat een 

geschorst lid tijdens zijn schorsingsperiode nooit op het wedstrijdblad mag vermeld staan in 

welke hoedanigheid dan ook. 

Iedere persoon, geschorst in een andere federatie dan K.I.B.S.U. maar vermeld op het 

wedstrijdblad, zal een forfait als gevolg hebben alsook een boete van 25 €. 

De straffen uitgesproken door de Tuchtcommissie van K.I.B.S.U. worden aan de Kringen 

meegedeeld als volgt: 

- In het geval van een schorsing zullen de Kringen schriftelijk of per e-mail in kennis 

worden gesteld. 

- Door het Proces Verbaal, officiële orgaan van K.I.B.S.U., of worden aangekondigd 

tijdens de vergadering van het Bureau van afgevaardigden. 

Schorsingen voor gele kaarten 

Twee gele kaarten tijdens dezelfde wedstrijd zijn gelijkgesteld aan een schorsing voor de 

eerstvolgende wedstrijd. 

Een derde gele kaart is gelijkgesteld aan een schorsing voor de eerstvolgende wedstrijd.  

De gele kaarten worden gecumuleerd in kampioenschap en bekertoernooien, per kring et 

niet per ploeg.  

Schorsingen in het algemeen 

In geval van algemene afgelasting, zullen de schorsingen, voorzien op die datum, naar de 
volgende speeldag verplaatst worden. 
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In geval van afgelasting door de scheidsrechter, zullen de voorziene schorsingen als voldaan 
worden geboekt. 

In geval van forfait, zullen de voorziene schorsingen van de begunstigde ploeg als voldaan 
worden geboekt. 

 

Artikel 5 - WEDSTRIJDEN 
5.1 - DE WEDSTRIJD 

De wedstrijden moeten ten laatste om 16h30 aanvangen. 

De data en de uren van de wedstrijden mogen niet gewijzigd worden, ook niet bij onderling 

akkoord, behalve met toestemming van de Tuchtcommissie van K.I.B.S.U. 

Een aanvraag tot uitstel van een wedstrijd dient minimum twee weken, voor de geplande 

datum van de wedstrijd, aangevraagd te worden. Deze aanvraag zal door de Tuchtcommissie 

van K.I.B.S.U. nader onderzocht worden. 

Bij onenigheid tussen de Kringen zal de Tuchtcommissie van K.I.B.S.U. beslissen op welke 

datum en uur de wedstrijd zal gespeeld worden. 

De wedstrijdduur is bepaald op twee maal vijfendertig minuten. 

Maximaal 4 spelers mogen vervangen worden tijdens de wedstrijd. Een speler die vervangen 

is geworden tijdens het wedstrijdverloop, mag terug deelnemen ter vervanging van een 

medespeler. Deze mogelijkheid is wel beperkt tot EEN speller. 

De wedstrijden moeten op het vastgestelde uur aanvangen 

De rustperiode is bepaald op tien minuten. 

Wanneer de scheidsrechter het nodig acht, mag hij de rustperiode inkorten. 

De thuisspelende Kring is verplicht te veranderen van trui indien hun uitrusting niet duidelijk 

genoeg verschilt van deze gedragen door de tegenstrever. 

De bezoekende kring is eraan gehouden de aangekondigde kleuren van de uitrusting in acht 

te nemen. 

5.2 – DE SPELERS 

De kapiteins of de afgevaardigden van de ploegen worden verzocht de identiteitskaarten ter 

beschikking van de scheidsrechter te houden. In het geval dat de identiteitskaarten niet 

voorhanden zijn, zullen eender ander officiel identiteitsbewijs, voorzien van een foto, 

voorgelegd worden. 
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In het geval een speler geen enkel geldig identiteitsbewijs kan voorleggen en hij toch 

deelneemt aan de wedstrijd, zal de ploeg gestraft worden met forfaitcijfers. 

De afgevaardigden of de kapiteins kunnen, indien nodig, de identiteitsskaarten van de 

tegenstrever nakijken voor controle. 

 

Artikel 6 - SCHEIDSRECHTER 

De scheidsrechter alleen is bevoegd om, voor de aanvang van de wedstrijd, het terrein 

onbespeelbaar of niet overeenstemmend met de reglementen van de K.I.B.S.U. te verklaren 

en de wedstrijd uit te stellen. 

In dit geval mag geen rekening gehouden worden over het niet voltallig zijn van een van 

beide ploegen. 

De afwezigheid van de officieel aangeduide scheidsrechter mag in geen geval het 

voorwendsel zijn tot het uitstellen van de wedstrijd. 

Bij afwezigheid van de officieel aangeduide scheidsrechter zal de leiding van de wedstrijd 

verzekerd worden op de hieronder vermelde volgorde: 

1. door een neutrale scheidsrechter aanwezig rond het speelveld 

2. door een officieel erkende scheidsrechter, lid zijnde van de bezoekende club, 

3. door een officieel erkende scheidsrechter, lid zijnde van de bezochte club, 

4. door een neutraal lid aangesloten bij de K.I.B.S.U., 

5. door een lid aangesloten bij de bezoekende club, 

6. door een lid aangesloten bij de bezochte club, 

7. door een niet lid. 

Bij ieder van deze bovenvermelde categorieën heeft de bezoekende club steeds de 

voorrang. 

Indien geen enkele persoon instemt om de wedstrijd te leiden, is de afgevaardigde van de 

bezochte club verplicht de functie van scheidsrechter op zich te nemen. 

Alle klachten tegenover een gelegenheidsscheidsrechter zijn zonder gevolg. 

Voor de aanvang van de wedstrijd zal de scheidsrechter, in bijzijn van de 

terreinafgevaardigden of officiële vertegenwoordigers, de gelijkenis van de speler met de 
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het identiteitsbewijs vergelijken. Hij zal eveneens de overeenstemming van de uitrustingen 

en het schoeisel nagaan en het ontbreken van ringen en piercing. 

Voor de te laat komende spelers, zal de controle van het schoeisel gebeuren op het moment 

van de deelneming aan de wedstrijd, deze van de het identiteitsbewijs zal plaats hebben 

tijdens de rust of onmiddellijk na het beëindigen van de wedstrijd  

Alle scheidsrechtersrapporten in verband met wedstrijdincidenten of mogelijke ongevallen 

zullen, op een afzonderlijk blad, verzonden worden aan de Federale Secretaris en dit binnen 

de week die volgt op de wedstrijd. 

De Kringen wordt verzocht, in de mate van het mogelijke, een afzonderlijke kleedkamer ter 

beschikking te stellen van de scheidsrechter.  

 

Artikel 7 - AFGEVAARDIGDEN –WEDSTRIJDBLAD 
 

IEDER PERSOON VERMELD OP HET WEDSTRIJDBLAD MOET AANGESLOTEN ZIJN BIJ 

K.I.B.S.U. 

De terreinafgevaardigde moet lid zijn van de thuisspelende club. 

Elke Kring die speelt op eigen speelveld, moet een terreinafgevaardigde aanduiden, op 

straffe dat de wedstrijd met forfaitcijfers kan verloren worden. De terreinafgevaardigde zal 

zich ter beschikking van de Scheidsrechter houden tot aan zijn vertrek. Hij zal eveneens de 

verantwoordelijkheid dragen voor de goede orde omheen het terrein. 

De terreinafgevaardigde mag in geen geval vermeld worden op het scheidsrechtersblad als 

speler. 

De terreinafgevaardigde heeft ook de opdracht het elektronisch blad met zorg in te vullen 

en dit, minstens 15 minuten voor de aanvang van de wedstrijd, aan de scheidsrechter te 

overhandigen.  

Maximum 15 spelers mogen op het wedstrijdblad vermeld worden op straffe van forfait of 

reglementaire boete. 

Indien de wedstrijd, bij beslissing van de scheidsrechter, niet plaats heeft (onbespeelbaar 

terrein, barre weersomstandigheden), zal het wedstrijdblad nochtans ingevuld en 

vergeldigd moeten worden. De namen van de spelers moeten niet op het wedstrijdblad 

vermeld worden. De Federatie dient op de hoogte gebracht van het uitstel op de dag, van de 

wedstrijd, zelf. 
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Indien verstek wordt gegeven, door een ploeg op het speelveld, zullen de namen van de 

aanwezige spelers van beide Kringen op het elektronisch blad vermeld worden. 

Indien geen speler of afgevaardigde van de bezochte ploeg aanwezig is, zal de afgevaardigde 

(of de kapitein) van de tegenstrever het nodige doen om het elektronisch blad te bezorgen, 

ondertekend door de afgevaardigde en de scheidsrechter en deze laatste te vergoeden. Hij 

zal de kosten, ten laste van de thuisploeg, volledig terugbetaald worden. 

De aangestelde persoon voor het invullen van het elektronisch blad is alleen bevoegd om 

opmerkingen te vermelden. 

In geen enkel geval, zal het gemaakte voorbehoud, het voorwendsel kunnen zijn om de 

wedstrijd uit te stellen. 

In geval van informatica problemen, zal de thuisspelende ploeg een “papieren” 

wedstrijdblad invullen en te werk gaan zoals voorheen. 

Dit blad moet overgemaakt worden op de vergadering van het Bureau van 

Afgevaardigden, de dinsdag onmiddellijk volgend op de dag van de wedstrijd of verzonden 

worden door de bezochte Kring, per post of E-mail aan de Federale Secretaris van 

K.I.B.S.U. Niet tijdig ingediende scheidsrechtersbladen worden bestraft met een boete van 

5 €. 

Indien het officiële wedstrijdblad niet in het bezit is van het Federaal Bureau op de 2de 

dinsdag volgend op de wedstrijd, wordt de kring bestraft met een boete van 50 €. 

De afgevaardigden zullen er zich van vergewissen dat de namen en de voornamen (in 

hoofdletters) duidelijk leesbaar ingevuld zijn en overeenkomen met de identiteit vermeld 

op de identiteitsskaart op straffe van 5 € boete. Zij zullen er ook over waken dat, op het 

scheidsrechtersblad, de naam van de Scheidsrechter en de nummers van de truien van de 

kapiteins duidelijk vermeld worden boven hun handtekening en dat de nummers van de 

truien van de ploegen aangeduid zijn. 

De uitslagen van de wedstrijden zullen, door de bezochte Kringen, op straffe van boete, 

medegedeeld worden op de site en dit vanaf het einde van de wedstrijd. 

Alle Kringen moeten in het bezit zijn van een EHBO verbandkist. Deze zal zich bevinden in de 

nabijheid of in een lokaal op minder dan 50 m afstand van het speelveld.  
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Artikel 8 - KAMPIOENSCHAP - RANGSCHIKKING  
8.1 - SENIOREN 

Wordt uitgeroepen tot kampioen van K.I.B.S.U. de ploeg die op de eerste plaats eindigd. 

Elk ander, niet in dit reglement opgenomen geval, zal door het Federaal Bureau beslecht 

worden.  

8.2 - VETERANEN 

Wordt uitgeroepen tot kampioen van K.I.B.S.U. Veteranen de ploeg die op de eerste plaats 

eindigd.  

De ploeg die op de eerste plaats eindigd van de lagere klasse zal stijgen naar de onmiddellijk 

hogere klasse en de ploeg die laatste eindigd van de hogere klasse zal dalen naar de 

onmiddellijk lagere klasse. 

Er worden niet meer dan twee ploegen van dezelfde vereniging aanvaard in eerste afdeling. 

Indien een derde ploeg zich in stijgende positie bevindt, zal deze de plaats van de slechts 

geplaatste ploeg van dezelfde vereniging innemen. De uiteindelijke beslissing zal bij de 

betroffen kring liggen. 

De effectieve, aangenomen en aanvullende spelers die deelnemen aan het 

veteranenkampioenschap, moeten op de datum van de wedstrijd waaraan zij deelnemen, 

ten volle de ouderdom van 36 jaar bereikt hebben. Vanaf het seizoen 2020-2021 zal de 

minimum leeftijd op 37 jaar worden gebracht.  

De spelers aantredend in de seniorenploeg mogen, op voorwaarde dat de 

ouderdomsgrenzen hierboven vermeld gerespecteerd worden, deelnemen aan  het 

kampioenschap van de Veteranen, zelfs in het geval dat de seniorenploeg niet zou spelen. 

8.3 - RANGSCHIKKING 

De rangschikkingen worden bepaald door het behaalde aantal punten. 

Indien meerdere ploegen eindigen met gelijkheid van punten, zullen zij gerangschikt 

worden: 

1. Volgens het aantal gewonnen wedstrijden. 

2. Volgens het doelpunten gemiddelde, met voorrang in geval van gelijkheid, aan het 
aantal gescoorde doelpunten. 

3. Volgens de eindrangschikking van de Beker van de Sportiviteit. 

Indien nog geen uitsluitsel, zal op een neutraal veld, een testwedstrijd gespeeld worden. 

In het geval van een testwedstrijd, moeten gedurende het kampioenschap van K.I.B.S.U., 

de aantredende spelers minstens 7 maal vermeld zijn op een wedstrijdblad.  
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8.4 – FORFAITS 

Elk aangekondigd forfait, voor het aankondigen van een algemene afgelasting, zal behouden 

worden. 

Wanneer een ploeg, verzaakt verder te spelen in de loop van een wedstrijd, zal deze ploeg 

een boete en de forfaitscore opgelegd worden, als op het moment van het stopzetten van 

de wedstrijd, de score lager is dan 5 – 0 in het voordeel van de tegenstrever. 

Indien de eindscore hoger is dan de forfaitscore, zal het resultaat behouden worden en de 

gemaakte doelpunten door de gestrafte ploeg worden geschrapt. 

Vijfmaal achtereenvolgens of zevenmaal op verschillende tijdstippen verstek laten gaan kan 

algemeen forfait voor gevolg hebben, wat een aanpassing van het klassement meebrengt. 

Het algemene forfait van een ploeg tijdens de “heenmatchen” zal het schrappen van alle 

uitslagen tot gevolg hebben evenals het toepassen van de reglementaire boetes. 

Het algemene forfait van een ploeg tijdens de “terugmatchen” zal gestraft worden door een 

forfaitscore voor elke wedstrijd van dit gedeelte van het kampioenschap evenals het 

toepassen van de reglementaire boetes. De uitslagen van de “heenmatchen” blijven 

behouden. 

Het algemene forfait houdt in dat de ploeg automatisch een afdeling zal zakken. 

Bij ontslag of uitsluiting van een ploeg, zal voorrang gegeven worden om de eerste dalende 

ploeg te behouden in de desbetreffende afdeling. 

BELANGRIJKE OPMERKINGEN 

Een Kring die meerdere ploegen opstelt, mag eender welke speler, geldig aangesloten bij 

K.I.B.S.U. laten aantreden. 

Behalve in de eerste afdelingen senioren en veteranen, mogen spelers van de andere 

ploegen van dezelfde kring omgewisseld worden. 

Wanneer de “EERSTE” ploegen en de daaropvolgende van een Kring op dezelfde dag een 

officiële wedstrijd spelen, mogen de spelers onderling verwisseld worden. 

Wanneer de 1ste ploeg niet speelt mogen de ploegen, spelend in lagere afdelingen, geen 

beroep doen op de 11 spelers die aan het grootste aantal wedstrijden in hogere afdeling 

hebben deelgenomen. Deze regel is niet van toepassing op de afdeling veteranen. 

Indien een ploeg het veld verlaat, zal een boete en de score voor forfait toegepast worden 

als de score, op het moment van het stopzetten van de wedstrijd, kleiner was dan 5-0 in het 

voordeel van de tegenstrever. 
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Indien de score hoger of gelijk was, zal met deze rekening worden gehouden ten voordele 

van de tegenstrever. 

De nummering van de truien is verplicht. 

 

Artikel 9 - KLACHTEN 

De briefwisseling, geadresseerd aan het Federaal Bureel, moet worden verricht door de 

Secretaris van de Kring. Elke briefwisseling uitgaande van andere leden zal aanzien worden 

als onontvankelijk. 

9.1 BETREFFENDE EEN WEDSTRIJD 

Om te worden onderzocht, zullen de klachten, binnen de 5 werkdagen volgend op de 

wedstrijd, aan de Federale Secretaris toegezonden worden en ondertekend zijn door de 

Secretaris of de Voorzitter van de Kring, of bij gebrek door de K.I.B.S.U. afgevaardigde.  

De klacht zal 5 € aangerekend worden. 

9.2 BETREFFENDE EEN NIET GEKWALIFICEERDE SPELER 

De termijn voor het indienen van een klacht is bepaald op 30 kalenderdagen, volgend op de 

dag van de inbreuk.  

In het geval dat de NIET kwalificatie van de speler werd bevestigd, zullen alle punten voor de 

wedstrijden, gespeeld 45 dagen voorafgaand aan de inbreuk waaraan de betreffende speler 

heeft deelgenomen, worden ingetrokken, evenals alle andere wedstrijden volgend op de 

inbreuk.  

Deze termijn wordt teruggebracht op 4 werkdagen na de laatste officiële speeldag van het 

kampioenschap. 

Het comité van K.I.B.S.U. zal alleen rekening houden met de officiële spelerslijst, door de 

Kring ingezonden bij het begin van het seizoen, behalve conforme overgang volgens artikel 

3§3. 

 

Artikel 10 - EVOCATIE 

De Kringen, spelers of afgevaardigden hebben het recht bij een Beroepscommissie beroep 

aan te tekenen tegen de genomen beslissingen van de Tuchtcommissie van K.I.B.S.U. 
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De Beroepscommissie is samengesteld uit de Federale Voorzitter, een Ondervoorzitter, de 

Federale Secretaris, de Federale Penningmeester en een Commissaris die deel uitmaakt van 

de Tuchtcommissie van K.I.B.S.U. 

De Beroepscommissie kan geen beslissingen nemen, indien niet minstens 3 leden van de 

desbetreffende commissie aanwezig zijn. In het geval van gelijkheid van stemmen, is de stem 

van de Voorzitter van de vergadering doorslaggevend. 

De aanvragen tot evocatie, voor goedkeuring ondertekent door de Secretaris of de  

Voorzitter van de Kring, of bij gebrek door de K.I.B.S.U. afgevaardigde, moeten verstuurd 

worden aan de Federale Secretaris van K.I.B.S.U., binnen de 5 werkdagen(stempel en datum 

van de post zijn bewijsgevend), aanvang nemend de 1ste werkdag die volgt op de 

aankondiging van de beslissing in het Proces Verbaal en/of door e-mail. 

De aanvragen voor eis tot evocatie zullen worden bekostigd door een financiële bijdrage van 

25 €. In geval van gedeeltelijke herziening van de straf, zal een bedrag van 12,50 € worden 

geristourneerd. In geval van volledige schrapping van de straf, zal een bedrag van 25 € 

worden geristourneerd. 

De aanvraag tot evocatie is niet schorsend. 

 

Artikel 11 - VERZEKERINGEN 

Iedere ongevalaangifte moet overgemaakt worden aan de Federale Secretaris of aangegeven 

worden tijdens de vergadering van de dinsdag volgend op de wedstrijd. 

 

Artikel 12 - ALGEMENE AFGELASTING 

Bij “algemene afgelasting” die kan voorzien worden op vrijdag voor 16.00 uur, zal deze 

medegedeeld worden per e-mail aan de bevoegde correspondent en aangekondigd worden 

op de officiele site van K.I.B.S.U. 

 

Artikel 13 - VERANTWOORDELIJKHEDEN 

In geen enkel geval kan de Federatie van K.I.B.S.U. verantwoordelijk gesteld worden voor de 

ongevallen waarvan de deelnemers het slachtoffer of de daders zouden zijn. 
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ELK SPECIFIEK GEVAL, WEL OF NIET VOORZIEN DOOR HET REGLEMENT, KAN BESLECHT 

WORDEN ONDER DE VORM VAN INTERPRETATIEVE BESLISSING VAN DE 

TUCHTCOMMISSIE, OM UITEINDELIJK DE ETHIEK VAN DE SPORT TE EERBIEDIGEN. 

 

ARTIKEL 14 WISSELBEKERS 

Deze kompetitie is niet verplicht en zal doorgaan op basis van vrijwillige deelneming. 

14.1  K.I.B.S.U. organiseert jaarlijks een Wisselbeker voorbehouden aan de Kringen van 

Interbanken (de modaliteiten zullen ten gepaste tijde meegedeeld worden) 

14.2  De Wisselbeker zal betwist worden volgens de reglementen van de K.I.B.S.U. en deze 

van K.B.V.B. 

14.3  Ze is uitsluitend voorbehouden aan de ploegen die reglementair zijn ingeschreven 

voor het lopende kampioenschap. 

14.4 De ploegen moeten spelers opstellen die gekwalificeerd zijn om te spelen in het 

kampioenschap. 

14.5  De spelers moeten opgesteld worden in de ploeg waarvoor zij werden gekwalificeerd. 

In geval van uitschakeling van een of meerdere ploegen behorende aan dezelfde 

kring, mogen maximum drie spelers per kring en per bekercompetitie opgesteld 

worden in een nog deelnemende ploeg. 

14.6  De wedstrijden worden gespeeld met onmiddellijke uitschakeling. 

14.7  De scheidsrechterskosten voor deze wedstrijden worden gedeeld. 

14.8  Bij gelijke stand na de reglementaire wedstrijdduur, zullen strafschoppen genomen 

worden volgens de reglementen van de K.I.B.S.U. 

14.9  De ontmoetingen worden aangeduid door lottrekking tijdens de vergaderingen van 

het Federaal Bureau. 

14.10  K.I.B.S.U. zal het speelveld aanduiden waar de finale zal worden betwist. 

De administratieve formaliteiten vereist door de reglementen van K.I.B.S.U. zullen 

vervolledigd worden door de door loting aangeduide thuisspelende Kring. K.I.B.S.U. 

neemt alle organisatiekosten ten laste.  

Alleen de spelers die hebben deelgenomen aan minstens vijf 

kampioenschapwedstrijden zijn toegelaten tot deelname aan de finale. 
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14.11  De zegevierende Kring zal gedurende 1 jaar deze Wisselbeker mogen bijhouden maar 

zal de verantwoordelijkheid dragen over het in goede staat houden en bewaren 

ervan. Deze beker zal aan K.I.B.S.U. terugbezorgd worden ten laatste 8 dagen voor de 

finale. 

14.12  Elke klacht betreffende een wedstrijd in deze Wisselbekercompetitie, ingediend in 

overeenstemming met Artikel 9 van het voetbalreglement van K.I.B.S.U, zal 

onderzocht worden door de deskundige commissies van K.I.B.S.U. tijdens de 1ste 

vergadering volgend op de ontmoeting.  

14.13 Super-Beker. Alleen speelgerechtigde en reglementair aangesloten spelers zijn 

toegelaten tot deze wedstrijd. 

14.14 Indien een wedstrijd moet worden gespeeld op een weekdag, zal de thuisspelende 

ploeg de datum, de plaats en het aanvangsuur beslissen mits akkoord van de 

tuchtcommissie. 

14.15  Alle gevallen niet voorzien in het huidige reglement zullen beslist worden door de 

deskundige Commissies van K.I.B.S.U. 

 

Artikel 15 - BOETES 
15.1 – ALLE WEDSTRIJDEN 

Allerhande onderzoeken      5 € 

Gele kaart        3 € 

Twee gele kaarten in dezelfde wedstrijd   5 € 

Een rode kaart      8 € 

Niet melden op de site van de uitslag voor 18h30 ingeval gebruik gemaakt van 

“papieren” wedstrijdblad     10 € 

Origineel scheidsrechtersblad niet ingediend op de dinsdag volgend op de wedstrijd

       10 € 

Origineel scheidsrechtersblad niet ingediend de 2de dinsdag volgend op de wedstrijd, 

boete van 50 € ten laste van de thuisspelende ploeg met behoud van de score en 

handhaving van de gegeven kaarten op basis van het dubbel van het wedstrijdblad. 

Scheidsrechtersblad onvolledig of niet volgens de regels 2 € per inbreuk 

met een maximum van 10 € voor dezelfde inbreuk. 
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Vooraf aangekondigd forfait  

Eerste inbreuk       25 € 

Tweede inbreuk      35 € 

Derde inbreuk       50€ 

Vierde inbreuk      70 € 

Vijfde inbreuk en volgende     100 € 

Laattijdig aangekondigd forfait  

Eerste inbreuk       50 € 

Tweede inbreuk      60 € 

Derde inbreuk       75 € 

Vierde inbreuk      95 € 

Vijfde inbreuk en volgende      125 € 

+ 25 € ten voordele van de tegenstrever + scheidsrechterskosten 

Het laattijdig aangekondigde forfait vangt aan de vrijdag voor de geplande 

wedstrijd te 12.00 uur. 

Niet aangekondigd forfait 

= ploeg die zich niet meld aan het plein 

Boete voor laattijdig aangekondigd forfait + 50 % 

Algemeen forfait 

a) Indien minstens  5 wedstrijden zijn te spelen  400 € 

b) Indien minder dan  5 wedstrijden zijn te spelen   200 € 

Een administratief forfait wordt gelijkgesteld aan het verlies van de wedstrijd door forfait. 

Opmerkingen 

De forfaits, aangekondigd aan, hetzij een lid van het Federaal Bureau, hetzij een 

verantwoordelijke van de sectie (minstens 4 dagen op voorhand), na de laatste volledige dag 

competitie worden niet bestraft met een boete maar wel met een forfaitscore. 
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Aanvragen tot wijzigen van aanvangsuur of uitstel van een wedstrijd: 

a) Scheidsrechter nog niet opgeroepen   5 € 

b) Scheidsrechter opgeroepen     10 € 

15.2 - WISSELBEKERS 

Vanaf de 1ste ronde – boetes in geval van forfait. 

Aangekondigd (tegenstrever en scheidsrechter)    25 € 

Niet aangekondigd:      150 € verdeeld als volgt: 

- 25 € K.I.B.S.U. 

- 25 € voor de tegenstrever 

- 100 € voor de Kring, indien verschillend van de twee betrokken kringen, die -zijn 

inrichting ter beschikking heeft gesteld van K.I.B.S.U. + scheidsrechtersonkosten. 

½ Finales – Boetes in geval van forfait 

Aangekondigd       100 € verdeeld als volgt: 

- 50 € voor K.I.B.S.U. 

- 50 €voor de tegenstrever 

Niet aangekondigd:       250 € verdeeld als volgt: 

- 100 € voor K.I.B.S.U. 

- 50 € schadeloosstelling voor de tegenstrever 

- 100 € voor de Kring, indien verschillend van de twee betrokken kringen, die zijn 

inrichting ter beschikking heeft gesteld van K.I.B.S.U. + scheidsrechtersonkosten. 

Finales - Boetes in geval van forfait 

Aangekondigd        100 € 

+ de kosten van de receptie indien deze niet op tijd kon afbesteld worden 

+ scheidsrechtersonkosten. 

Niet aangekondigd      300 € verdeeld als volgt: 

- 100 € voor K.I.B.S.U. 

- 100 € voor de tegenstrever 

- 100 € voor de Kring die zijn inrichting ter beschikking stelde van K.I.B.S.U. 
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 + onkosten van de receptie 

 + scheidsrechtersonkosten. 

Deze boeten zullen niet worden toegepast in het geval van een forfait opgelegd door de 

Tuchtcommissie.  

15.3 - DIVERSEN 

- Afwezigheid van de Kringen op de maandelijkse bijeenkomsten elke 2de dinsdag 

         30 € 

- Verontschuldigde Kring             15 € 

- Gemis aan organisatie, minimum            15 € 

- Niet ingediende spelerslijsten voor de datum van de jaarlijkse Algemene Vergadering

                50 € 

- Aansluitingsformulier niet tijdig ingediend            15 € 

- Onvolledig aansluitingsformulier.             10 € 

-Wijzigingen in de loop van het seizoen           5 € 

(wijziging van speelveld, kleuren, naam afgevaardigde, enz.) 

 

Artikel 16 – BUREAU VAN AFGEVARDIGDEN 

De Kringen zijn vertegenwoordigd bij het Bureau van Afgevaardigden door een lid, die zij 

schriftelijk hebben aan geduid. 

De Afgevaardigden vertegenwoordigen en binden hun Kring op alle vergaderingen van 

K.I.B.S.U. waaraan zij deelnemen. 

Hun verklaringen, in het bijzonder, betreffende de kwalificatie van leden, zijn bonafide 

toegestaan, met dien verstande dat ze zijn gegeven op erewoord. 

De Kringen verbinden zich alleen al door hun aansluiting, op simpel verzoek van K.I.B.S.U., 

het mandaat te ontnemen aan elke door hen aangeduide afgevaardigde, die aan deze regel 

zou verzaken. 

De zittingen van het Bureau van Afgevaardigden hebben gewoonlijk plaats, elke 2de dinsdag 

van de maand, te 18 uur 30, in een lokaal gekozen door het Federaal Bureau, behalve indien 

er anders wordt over beslist. 

De Kringen zijn verplicht zich te laten vertegenwoordigen door hun afgevaardigde. 
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In geval van afwezigheid van de afgevaardigde, heeft de Kring de verplichting zich in te 

lichten, aangaande de genomen beslissingen, hetzij bij de Federale Secetaris, hetzij bij de 

verantwoordelijke afgevaardigde van de sportieve discipline 

Een proces-verbaal wordt, na elke zitting, opgesteld door de Federale Secteraris. 

 

Artikel 17 – DIVERSEN 
 

Aan iedere nieuw aansluitende Kring zal een dekkingssom van 200 € ten titel van waarborg 

opgevraagd worden. Deze waarborg zal, in het geval van ontslag van de Kring, op het 

einde van het werkjaar teruggestort worden. 

Gevallen niet voorzien in het huidige reglement zullen door het Federaal Bureau van  

K.I.B.S.U. beslecht worden.  

Het Federaal bureau eist het recht op, om op ieder moment, wijzigingen aan te brengen aan 

het huidige reglement. 
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