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Addendum intern reglement : “Corona reglement” 
 
Addendum art 20 – schorsingen 

 In geval het seizoen geneutraliseerd wordt blijven alle schorsingen die niet gekoppeld zijn aan 
wedstrijdcodes van toepassing voor het volgende seizoen (en zal de schorsingsperiode mogelijk  
met minimum 1 jaar verlengd worden). 

 De schorsingen die wel gekoppeld zijn aan wedstrijdcodes voor het seizoen 2021-2022 vervallen 
in het seizoen 2022-2023. 

 
Addendum art 36 – het klassement 

 Bij stopzetting van de competitie in de terugronde wordt de eindrangschikking gemaakt op basis 
van de rangschikking van de heenronde indien alle wedstrijden van de heenronde werden 
gespeeld tenzij de kampioen/daler met mathematische zekerheid kan worden aangeduid op het 
moment dat de competitie wordt stilgelegd. 

 Bij stopzetting van de competitie in de heenronde en indien alleen de terugronde wordt 
uitgespeeld wordt de eindrangschikking gemaakt op basis van de rangschikking van de 
terugronde indien alle wedstrijden van de terugronde werden gespeeld.  

 Indien de heenronde en de terugronde niet volledig is gespeeld zal er geen eindrangschikking 
worden opgemaakt en wordt het seizoen geneutraliseerd.  

 Bij een nieuwe totale lockdown beslist de Raad van Bestuur over het verder verloop en het 
herplannen van de competitie. 

 Bij een gedeeltelijke of lokale lockdown waarbij wedstrijden in lokaal regio verboden worden  
beslist de Raad van Bestuur over het verder verloop en de herplanning van de competitie. 

Addendum art 37 –  strafnormen = art 37§5 
Het bestuursorgaan heeft beslist om aan de bestaande strafnormen een extra “corona” hoofdstuk toe te 
voegen om de veiligheid en de gezondheid van alle spelers, scheidsrechters en officiële zo goed mogelijk 
te waarborgen. 
Inbreuken op deze corona reglementering zullen in een soort van snelrecht op de eerste zitdag na de 
feiten door het Dagelijks Bestuur behandeld worden. De straffen zullen met onmiddellijke ingang van 
toepassing zijn (is de speeldag na de speeldag van de inbreuk). Eventueel beroep tegen deze uitspraken 
zal behandeld worden op de eerstvolgende zitting van het Sportcomite. 
Er zal onderscheid worden gemaakt voor feiten op het terrein, naast het terrein of door interactie tussen 
spelers en scheidsrechter met supporters of officiëlen naast het terrein. 
 

a) Inbreuken op het terrein: 
 
1) vrijwillige overdracht van het virus (spuwen...) => onmiddellijk rood + min 1 jaar schorsing 
2) poging tot intimidatie door spuwgedrag te simuleren => onmiddellijk rood + min 2 maanden schorsing 
3) onvrijwillige overdracht van het virus door verbaal wangedrag (discussie) met een tegenspeler binnen 

een straal van 1,50 m => onmiddellijk rood + 1 maand schorsing 
4) onvrijwillige overdracht van virus door verbaal wangedrag (discussie) met de scheidsrechter binnen 

een straal van 1,50 m => onmiddellijk rood + min 3 maanden schorsing 
5) onvrijwillige overdracht van het virus door massa discussie/protest met de scheidsrechter => 

onmiddellijke stopzetting van match + forfait voor ploeg die inbreuk heeft gepleegd 
6) bij herhaling van dit gedrag kan een ploeg tijdelijk geschorst worden door ze uit de  competitie te 

nemen (beslissing RvB) 

b) Inbreuken door interactie tussen supporters en officiële met spelers of scheidsrechters: 

1) vrijwillige overdracht van het virus (spuwen...) => onmiddellijk rood + min 2 jaar schorsing indien de 
pleger lid is van de LVL + 50€ boete voor de club. 

2) poging tot intimidatie door spuwgedrag te simuleren => onmiddellijk rood + min 6 maanden schorsing 
indien de pleger lid is van de LVL + 50€ boete voor de club. 

3) onvrijwillige overdracht van het virus door verbaal wangedrag (discussie) met tegenspeler binnen een 
straal van 1,50 m => rood + 1 maand schorsing indien de pleger lid is van de LVL + 25€ boete voor 
de club. 

4) onvrijwillige overdracht van virus door verbaal wangedrag (discussie) met de scheidsrechter binnen 
een straal van 1,50 m => rood + min 6 maanden schorsing indien de pleger lid is van de LVL+ 100€ 
boete voor de club. 

5) onvrijwillige overdracht van het virus door massa discussie/protest met de scheidsrechter => 
onmiddellijke stopzetting van match + forfait voor ploeg die inbreuk heeft gepleegd + 150€ boete voor 
de club. 

6) bij herhaling van dit gedrag kan een ploeg geschorst worden door deze tijdelijk uit de competitie te 
nemen (beslissing RvB) 
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c) Inbreuken van supporters en officiële onderling naast het terrein: 

1) onvrijwillige overdracht van het virus door onderlinge verbale of fysieke agressie => onmiddellijke 
stopzetting van match + forfait voor ploeg die inbreuk heeft gepleegd 

2) bij herhaling van dit gedrag kan een ploeg tijdelijk geschorst worden door ze uit de  competitie te 
nemen (beslissing RvB) 

 


