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Disclaimer: deze FAQ dient uitsluitend ter informatie en is niet bindend. Zij vervangt dus 
in geen geval een zorgvuldige lezing van het bondsreglement waarvan de bepalingen 
bindend zijn. De FAQ beoogt belangstellenden in staat te stellen de diverse structurele 
wijzigingen binnen de club(s) en de hieraan verbonden voorwaarden, termijnen en 
eventuele procedure zoals voorzien in het bondsreglement beter te begrijpen. In dit 
opzicht kan dit document te allen tijde worden gewijzigd.

1. WAT IS DE “BETEKENING” VAN STRUCTURELE WIJZIGINGEN?
Indien een club zijn structuur wijzigt, dient dit officieel aan de Bond te worden gemeld. 
Dit gebeurt door de gerechtigde correspondent van de club. 

Het gaat over de volgende wijzigingen:

 

- De afsplitsing van een vrouwen- of mannensectie van een club.

- Een fusie van clubs.

- Een fusie van secties.

- Een overdracht van patrimonium.

- Een samenwerkingsverband voor jeugdploegen

- Inactiviteit.

2. HOE VERLOOPT EEN FUSIE (EEN SAMENSMELTING) TUSSEN CLUBS EN WAT ZIJN 
DE GEVOLGEN?
Hieronder vind je meer informatie m.b.t. de voorwaarden waaraan een aanvraag tot fusie 
moet voldoen, de termijn om de aanvraag te betekenen aan de KBVB, het verloop van het 
onderzoek en de gevolgen:

  2.1 Voorwaarden

- De exploitatiezetels van de clubs die willen fusioneren zijn niet meer dan 30 km 
van elkaar verwijderd.

- Elk van de kandidaat fusionerende clubs roept een afzonderlijke algemene 
vergadering bijeen met het fusievoorstel op de agenda. Voor elk van deze 
algemene vergaderingen geldt dat minstens 2/3 van de stemgerechtigde leden 
in persoon of behoorlijk vertegenwoordigd (met geschreven volmacht door een 
ander lid) aanwezig zijn en dat minstens 4/5 van de aanwezige of behoorlijk 
vertegenwoordigde stemgerechtigden zich uitspreken voor de fusie.

- De (kandidaat) fusieclub kiest vrij haar nieuwe benaming en het stamnummer van 
één van de kandidaat fuserende (samensmeltende) clubs.
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- Een volledig dossier wordt samengesteld dat bestaat uit twee delen:

Deel 1- “de oude clubs” die gaan verdwijnen

•  De afzonderlijke processen-verhaal van de algemene vergadering van ieder van 
de kandidaat fuserende clubs waaruit blijkt dat beide clubs deze éénmaking 
willen.

Deel 2- “de nieuwe fusieclub”

•  Een exemplaar van de statuten en huishoudelijk reglement van de nieuwe 
ééngemaakte fusieclub.

•  De namen en adresgegevens van de voorzitter en andere verantwoordelijke 
bestuursleden van de fusieclub.

•  De uitdrukkelijke verbintenis van de fusieclub tot overname van alle passiva 
(van de kandidaat fuserende club(s). Ook deze uitdrukkelijke verbintenis 
is een elementaire voorwaarde. Bij afwezigheid van dit document kan geen 
goedkeuring worden verleend.

2.2 Indienen van de aanvraag

- De aanvraag samen met deel 1 van het dossier dient door de (kandidaat) fusieclub 
aan de KBVB te worden betekend binnen 14 dagen na de beslissing via het 
toepasselijk digitale platform van de KBVB.

- Deel 2 dient binnen 14 dagen van de vorige betekening te worden ingediend via 
het digitale platform van de KBVB (E-Kickoff).

- Opgelet: De aanvragen dienen uiterlijk op 15 april van het lopende seizoen te 
worden betekend om uitwerking te hebben op het daaropvolgend seizoen. Een 
aanvraag betekend na 15 april brengt een retributie met zich mee en kan door de 
KBVB worden aanvaard op voorwaarde dat dit o.m.  geen aanpassing van reeksen 
van de eerste ploeg met zich meebrengt.   

 2.3 Onderzoek van de aanvraag en het dossier

- De aanvraag en het dossier worden onderzocht door de bondsadministratie. De 
fusie wordt aanvaard indien aan alle voorwaarden in voldaan. 

- Indien er niet voldaan is aan de voorwaarden, wordt het dossier overgemaakt aan 
de bevoegde bondsinstantie.

- Opgelet: een niet-reglementaire fusie van clubs zal worden beschouwd als 
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een sanctioneerbare overdracht van patrimonium indien de belangen van de 
schuldeisers worden geschaad (zie infra).

  2.4 Uitwerking en gevolgen

- De goedkeuring van de fusie heeft

• Administratief uitwerking op 1 mei volgend op de laatste geldige beslissing 
van de respectieve algemene vergaderingen.

• Sportief uitwerking (voor wat betreft de sportieve competities) vanaf 1 juli 
daaropvolgend.

- Gevolgen:

• De fusieclub treedt in alle rechten en plichten van de fuserende club(s) die 
ophouden te bestaan.

• Alle aangeslotenen van de fuserende club(s) worden van rechtswege 
toegewezen aan de fusieclub.

• De fusieclub kan, per entiteit, de plaats innemen van één van de eerste 
ploegen van de fuserende clubs in een competitie.

- Een niet-reglementaire fusie van clubs zal worden beschouwd als een 
sanctioneerbare overdracht van patrimonium en worden gesanctioneerd met een 
degradatie en puntenhandicap.

 

3. HOE VERLOOPT EEN “OVERDRACHT VAN PATRIMONIUM” EN WAT ZIJN DE 
GEVOLGEN?
Er is met name sprake van overdracht van patrimonium als er een juridische wijziging 
in de structuur van de club plaatsvindt (vb van feitelijke vereniging naar VZW). De KBVB 
dient te controleren dat hierdoor schuldeisers of spelers niet in de kou worden gezet. 

Hieronder vind je de voorwaarden waaraan een aanvraag tot overdracht van patrimonium 
dient te voldoen, de termijn om de aanvraag aan de KBVB te betekenen, het verloop van 
het onderzoek en de gevolgen:

  3.1 Voorwaarden overdracht van patrimonium

- De club heeft de intentie een overdracht van patrimonium aan een andere 
rechtspersoon te beslissen. Opgelet: ook een wijziging van de juridische vorm van 
de club wordt beschouwd als een overdracht van patrimonium.

- De club maakt een dossier op dat bestaat uit:

 • Een volledige en waarachtige staat van activa en passiva.
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 • De voorwaarden van de overdracht

 • Een plan ter betaling van vervallen en niet-vervallen schulden.

 

  3.2 Indienen van de aanvraag en hierop volgende bekendmaking

- De club betekent het voornemen tot overdracht van patrimonium en bijhorend 
dossier uiterlijk op 31 maart (na het voornemen tot overdracht) via het digitale 
platform (E-kickoff) of per aangetekend schrijven aan de KBVB.

- Deze aanvraag wordt kenbaar gemaakt in het bondsblad (Sportleven).

- Schuldeisers die beschikken over een schuldvordering kunnen zich binnen een 
termijn van 3 maanden kenbaar maken.

  3.3 Onderzoek van het dossier

- Het dossier wordt afhankelijk van de afdeling waarin de club uitkomt door het 
parket of het Auditoraat voor de Licenties onderzocht waarna de bevoegde 
bondsinstantie hier een uitspraak over zal doen. 

  3.4 Gevolgen

- Voor zover de aanvraag tot overdracht van patrimonium voldoet aan de voorwaarden 
en wordt goedgekeurd, treedt de overnemende club in alle rechten en plichten 
van de overdragende club.  

- De overnemende club :

•  Zuivert onmiddellijk na de overname de zekere, vaststaande en opeisbare 
schulden van de overdragende club aan;

•  Verbindt er zich toe de nog te vervallen en onbetwistbare schulden van de 
overdragende club te voldoen;

•  Verbindt er zich toe de exploitatiezetel van de overdragende club te bewaren 
of deze niet verder te verplaatsen dan 30 km.

- Ingeval de bevoegde disciplinaire instantie beslist dat de overdracht NIET aan de 
reglementaire voorwaarden voldoet, kan ze deze niet tegenhouden, doch kunnen 
de  volgende sancties aan de club opgelegd worden:

•  Degradatie.

•  Puntenhandicap.
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4. HOE DIENT EEN SAMENWERKINGSVERBAND GESLOTEN TE WORDEN EN WAT 
ZIJN DE GEVOLGEN?
Hieronder vind je de voorwaarden waaraan een aanvraag tot samenwerkingsverband 
dient te voldoen, de termijn om de aanvraag aan de KBVB te betekenen, het verloop van 
het onderzoek en de gevolgen :

  4.1 Voorwaarden verbonden aan het afsluiten van een samenwerkingsverband

- Aantal clubs dat een samenwerkingsverband kan sluiten: maximaal 8 indien het 
om verschillende gemeenten gaat en onbeperkt indien het om clubs van één en 
dezelfde gemeente gaat.

- De beslissing tot samenwerking dient, door elke club afzonderlijk, genomen te 
worden.

  4.2 Indienen van de aanvraag

- De aanvraag tot samenwerkingsverband dient aan alle betrokken provinciale 
secretariaten te worden betekend door de gerechtigde correspondenten van de 
deelnemende clubs.

- Om uitwerking te kunnen hebben op het daaropvolgend seizoen dient dit uiterlijk 
te gebeuren op de door de vleugels bepaalde datum zijnde op dit ogenblik 15 mei 
voor clubs van ACFF en 15 juni voor clubs van Voetbal Vlaanderen. 

  4.3 Onderzoek - beslissing

- De provinciale instanties valideren de samenwerkingsverbanden.

- Indien clubs uit verschillende provincies betrokken zijn, moeten alle betrokken 
provinciale instanties hun akkoord geven, zo niet wordt de aanvraag niet 
aanvaard. 

- In geval van weigering kunnen de betrokken clubs binnen een termijn van 7 dagen 
aan hun provinciale instantie vragen om gehoord te worden.

- De beslissingen van de provinciale instanties zijn zonder verhaal.

  4.4 Gevolgen van een gevalideerd samenwerkingsverband
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- Alle jeugdspelers toegewezen aan één van de clubs kunnen, voor zover ze voldoen 
aan de reglementaire kwalificatievereisten, opgesteld worden in een jeugdploeg 
van een andere club van het samenwerkingsverband.

- Alle trainers van de deelnemende clubs kunnen deze functie ook uitoefenen bij 
een andere club van het samenwerkingsverband.

- Alle aangeslotenen, toegewezen aan één van de clubs, kunnen, voor zover ze 
voldoen aan de reglementaire vereisten, optreden als terreinafgevaardigde, 
bezoekende afgevaardigde, arts of verzorger voor een andere club van het 
samenwerkingsverband.

- Alle goedgekeurde terreinen kunnen gebruikt worden door de ploegen van het 
samenwerkingsverband. De keuze van het terrein dient wel bij de inschrijving te 
worden vermeld en mag, behoudens overmacht, niet gewijzigd worden in de loop 
van het seizoen.


