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Voetbal Vlaanderen  -  Autonomie

Voetbal Vlaanderen is zeer actief en heeft een sterke en goede werking. Hun autonome 
werking wordt evenwel nog steeds verhinderd en tegengewerkt door de koepel KBVB, die 
in zijn statuten Voetbal Vlaanderen vermeldt als een vleugel van de KBVB in plaats van 
als een autonome sportfederatie.

1. Organiseert Voetbal Vlaanderen de provinciale competities in de provincie Vlaams-
Brabant onafhankelijk van de KBVB en de provincie Waals-Brabant? 

Zo neen, is dit conform de wettelijk bepaalde autonomie van een erkende federatie?

2. Artikel 31 van de statuten van Voetbal Vlaanderen bepaalt: “Elke bepaling van deze 
statuten die strijdig zou zijn met het reglement van de KBVB wordt beschouwd als 
nietig en van generlei waarde wat hen betreft”.

Is dit conform de wettelijk bepaalde autonomie van een erkende federatie?

3. De afgevaardigden van Voetbal Vlaanderen in de raad van bestuur van de KBVB 
worden nog steeds aangeduid en gemandateerd door de leden van het uitvoerend 
comité van de KBVB.

Is dit conform de wettelijk bepaalde autonomie van een erkende federatie?

4. Wat zijn de andere statutaire bepalingen van de KBVB of Voetbal Vlaanderen die de 
autonome werking van Voetbal Vlaanderen beperken of verhinderen of die niet 
conform zijn met het decreet op de erkenning van sportfederaties?
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Een van de erkenningsvoorwaarden voor een Vlaamse sportfederatie is het op 
zelfstandige wijze beheren van de financiën en het voeren van een eigen onafhankelijk 
beleid (artikel 4, eerste lid, 10° decreet 10/06/2016). Artikel 3 van het besluit van de 
Vlaamse Regering van 16/09/2016 tot vaststelling van de algemene erkennings- en 
subsidiëringsvoorwaarden voor de georganiseerde sportsector bepaalt de aspecten 
waaruit de zelfstandigheid en de onafhankelijkheid in beleid moet blijken. Het betreft: 
het beschikken over een eigen secretariaat - waarbij administratieve samenwerking met 
derden niet wordt uitgesloten - het bepalen en uitvoeren van een eigen 
activiteitenprogramma, het beschikken over een eigen post- of bankrekening, het voeren 
van een eigen communicatiebeleid en van een onafhankelijk sportbeleid.

1. De kampioenschappen in de provincie Vlaams-Brabant worden vanaf het seizoen 
2017-2018 autonoom door Voetbal Vlaanderen vzw georganiseerd. Wat betreft de 
deelname van clubs die niet tot Voetbal Vlaanderen behoren, sluit Voetbal Vlaanderen 
een samenwerkingsverband af met de KBVB.

2. Artikel 31 van de statuten van Voetbal Vlaanderen bepaalt “Elke bepaling van deze 
statuten die strijdig zou zijn met het reglement van de KBVB, van de FIFA en de UEFA 
wordt beschouwd als nietig en generlei waarde wat hen betreft”. 
Enkel de KBVB wordt als voetbalfederatie erkend door UEFA/FIFA, en maakt hiervan 
deel uit. Dit artikel is opgenomen om te vermijden dat statutaire bepalingen van 
Voetbal Vlaanderen zouden ingaan tegen de reglementen van de KBVB/UEFA/FIFA. 
Een gelijkaardige bepaling staat ook in het reglement van de KBVB t.o.v. UEFA/FIFA. 
Dit verhindert in principe de autonome werking van Voetbal Vlaanderen niet. Enkel 
indien het de bovenvermelde aspecten betreft, vermeld in artikel 3 van het besluit van 
de Vlaamse Regering van 16/09/2016, dan zou de toepassing van artikel 31 strijdig 
kunnen zijn met de autonomie van de erkende federatie.

3. De raad van bestuur van de KBVB wordt aangeduid door het Uitvoerend Comité van 
de KBVB. Dit is een verkozen instantie die in de praktijk paritair is samengesteld. De 
KBVB kan, gelet op het grondwettelijk recht inzake de vrijheid van vereniging, de 
interne organisatie van haar eigen vereniging bepalen. KBVB is een vzw die door de 
Vlaamse overheid niet gesubsidieerd wordt. De samenstelling van hun algemene 
vergadering wordt niet geregeld door het decreet van 10 juni 2016.

4. Er zijn m.i. geen andere bepalingen in de statuten van Voetbal Vlaanderen vzw of de 
KBVB vzw die de autonome werking van Voetbal Vlaanderen beperken, verhinderen of 
niet-conform zijn met het decreet van 10/06/2016. Het huidige decreet van 
10/06/2016 geeft in grote mate autonomie aan de Vlaamse sportfederaties om samen 
te werken met andere (sport)organisaties. Vandaag kan Voetbal Vlaanderen op basis 
van haar statuten haar werking autonoom bepalen voor al de bij haar aangesloten 
leden.


