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    VLAAMSE STUDIECOMMISSIE 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         Brussel, 31 januari 2020 
 
 
              Aan de leden van de Vlaamse Studiecommissie, 
             (Aan de leden van het Bestuur Voetbal Vlaanderen, als waarnemer)  
             (Aan de leden van het management van Voetbal Vlaanderen) 
 
 
            Geachte mevrouw, Geachte heer, 
 
            U wordt vriendelijk uitgenodigd op de vergadering van de Vlaamse Studiecommissie (VSC), die zal plaatsvinden op  
          zaterdag 08 februari 2020 om 10u00 in het Bondsgebouw te Brussel, Houba de Strooperlaan, 145. 

 
            De agenda van deze zitting bevat de volgende punten: 
 

1. Goedkeuring verslag VSC 14 12 2019  2 

2. Briefwisseling 3 

3. Agenda Hoge Raad van 10 02 2020:   standpunten Voetbal Vlaanderen 4 

4.  (VV-19-6) HOOFDSTUK 5: DE PROVINCIALE ALGEMENE VERGADERINGEN  5 

5.  B229 (19-19) Vergoeding van de scheidsrechters en assistent-scheidsrechters  11 

6. (VV-20-1) Voorstel wijziging artikel V1422 - Verplichte inschrijving op wedstrijdblad 15 

7. (VV-20-2) Voorstel wijziging artikel B1018 - Specifieke voorwaarden voor deelname aan wedstrijden 
                   van jeugdploegen en reserven:  klasseverlaging 

16 

8. (VV-20-3) Voorstel wijziging artikel V477 - Toekenningsvoorwaarden voor de licentie van  
                amateurclub in de hogere regionale afdelingen 

17 

 9. TITEL 1: VOETBAL VLAANDEREN 18 

10. TITEL 2: VOETBAL VLAANDEREN – DE BONDSINSTANTIES 19 

11. STATUTEN VAN VOETBAL VLAANDEREN 20 

12.  Mededelingen Bestuur Voetbal Vlaanderen  21 

13.       Inbreng vanwege de entiteiten 22 

 
 
 
 
 
 
          Met vriendelijke groeten, 
       

          Johny Vanspauwen                                                                                                        Ben Doumen 
          Voorzitter VSC                                                                                                                 Secretaris VSC 
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   1. Goedkeuring verslag VSC 14 12 2019 

 
Bijlage 1 in de uitnodiging VSC. 
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2. Briefwisseling 

 
Wordt ter zitting kort toegelicht. 
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3.  Agenda HOGE RAAD van 10 02 2020:   Standpunten Voetbal Vlaanderen   

 
Bijlage 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 in de uitnodiging VSC.  
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4.   (VV-19-6)   HOOFDSTUK 5: DE PROVINCIALE ALGEMENE VERGADERINGEN   
 

Artikel V136    Samenstelling ● Leiding ● Stemgerechtigden ● Plaats en datum ● Buitengewone  

                              algemene vergadering● Bevoegdheid  
 

1. Samenstelling 
 
De provinciale algemene vergadering, zal  naargelang de keuze van de provinciale verstandhouding, samengesteld zijn uit:   
- de leden van het provinciaal comité (zonder stemrecht); 
 
- de afgevaardigden van alle clubs actief in de provincie 
OF 
- de afgevaardigden van alle clubs van het competitief voetbal, te samen met de afgevaardigden van het recreatief voetbal en/of futsal 
en/of minivoetbal, indien aangeboden 
OF 
- de afgevaardigden van de verschillende regio’s/gewesten van het competitief voetbal, te samen met de afgevaardigden van het 
recreatief voetbal en/of futsal en/of minivoetbal, indien aangeboden. 
 
2. Leiding 
 
De Provinciale Algemene vergadering wordt geleid door de Voorzitter van het Provinciaal Comité (of indien deze belet is door één van 
de Ondervoorzitters, volgens de rangorde), bijgestaan door:  

- de persoon of personen die de provincie vertegenwoordigen in het Bestuur van Voetbal Vlaanderen; 
- de voorzitter van het Regionaal Bureau Arbitrage 
-de voorzitter van de Provinciale Verstandhouding 
- de (senior-) regional manager  

 
3. Stemgerechtigden 
 
31. Over de te stemmen punten op de agenda van de vergadering wordt gestemd door : 

- de clubs of hun afgevaardigden in geval het punt het competitief voetbal betreft 
- de respectieve afvaardiging van het  recreatief voetbal, het futsal of het  minivoetbal, ingeval de punten hun entiteit aanbelangen 
 

32.De afgevaardigden in de Provinciale Algemene Vergadering, die het competitief voetbal of het recreatief veldvoetbal, futsal of 
minivoetbal vertegenwoordigen, verkiezen hun respectieve leden in het provinciaal comité.  
 
33.Het competitief of recreatief spelen van de eerste ploeg voetbal bepaalt of een voetbalclub tot het competitief voetbal behoort of tot 
het recreatief voetbal 
Indien een club: 

- hetzij een eerste ploeg in het competitief - en in het recreatief voetbal heeft zal zij tot zowel het competitief  als het recreatief voetbal 
behoren; 
- hetzij over geen eerste ploeg beschikt zal het competitief of recreatief spelen van de reserven en, bij gebreke aan de reserven, van 
de veteranen, bepalen of de club tot het competitief of recreatief voetbal behoort; 
- hetzij over geen eerste ploeg beschikt maar een reservenploeg of veteranenploeg, naargelang het geval, heeft in het competitief 
en recreatief voetbal zal zij tot zowel het competitief als recreatief voetbal behoren 
- hetzij enkel over jeugdploegen beschikt, zal zij behoren tot het competitief voetbal 

 
34. In de provincies waar de betreffende voetbalentiteit geen vertegenwoordigers heeft in de Provinciale Verstandhouding en/of in de 
Provinciale Algemene Vergadering, handelt het Bestuur van Voetbal Vlaanderen conform artikel V256.121 en V256.122. 
 

4. Plaats en datum 
 
41. Plaats en datum van de provinciale algemene vergadering worden bepaald door de Voorzitter van het Provinciaal Comité in overleg 
met het Bestuur van Voetbal Vlaanderen. 
 

42. De provinciale algemene vergadering heeft eenmaal per jaar plaats op het einde van het seizoen, maar vóór de Algemene 
Vergadering van Voetbal Vlaanderen. 
 
5. Buitengewone Provinciale Algemene Vergadering 
  
Een buitengewone Provinciale Algemene Vergadering kan enkel gehouden worden op verzoek van het Provinciaal Comité of van één 
derde van de clubs van de provincie. 
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6. Bevoegdheid 
 
61. De Provinciale Algemene Vergadering is soeverein binnen de perken van haar bevoegdheid.  
Zij alleen is bevoegd om te beslissen over de formule van de verschillende provinciale kampioenschappen. 
 

62. Haar beslissingen zijn definitief en zonder verhaal behoudens inbreuk op het bondsreglement waarbij aan het Bestuur van Voetbal 
Vlaanderen een evocatiebevoegdheid wordt toegekend.  
 
 

Artikel V137      Agenda 

 

1. De agenda wordt minstens vier weken vóór de vergadering in de bondsbladen gepubliceerd. 
 

2. De agenda omvat de volgende punten: 
 

1°    Verificatie van de volmachten der afgevaardigden en aanwijzing van de stemopnemers; 
2°    Toespraak van de Voorzitter van het Provinciaal Comité; 
3°    Verslag van het Provinciaal Comité; 
4°    Verslag van het Regionaal Bureau Arbitrage; 
5°    Interpellaties;  
6°    Toespraak van een lid van het Bestuur van Voetbal Vlaanderen die de provincie vertegenwoordigt 
7°    Bekendmaking van de winnaars van de provinciale competities en overhandiging van de bekers, diploma's en medailles; 
8°    Verkiezingen van het lid of de leden van het Provinciaal Comité 
9°    Aangelegenheden van provinciale aard. 
 

3. Het Provinciaal Comité mag de agenda aanvullen door er elk punt op te plaatsen dat naar zijn oordeel onder de bevoegdheid van de 
algemene vergadering valt. 
 
 

Artikel V138      Afgevaardigden  
 

1. De afgevaardigde met stemrecht wordt aangeduid door zijn club of regio/gewest. Hij mag geen lid zijn van een provinciale instantie. 
 

2. De criteria, geldend voor de effectieve leden van de Algemene Vergadering Voetbal Vlaanderen gelden eveneens voor de Provinciale 
Algemene Vergadering, behoudens dat meerdere afgevaardigden van eenzelfde club de vergadering mogen bijwonen. 
 

3. De leden van de bondsinstanties, die niet als afgevaardigde aangesteld werden, mogen de Provinciale Algemene Vergadering 
bijwonen maar niet deelnemen aan de debatten of stemmingen. 
Een lid van een bondsinstantie dat als clubafgevaardigde aangesteld werd, mag geen interpellatie voordragen.  
 
 

Artikel V139        Stemverdeling ● Volmachten 

 

1. De afgevaardigden beschikken over een aantal stemmen dat als volgt bepaald wordt: 
 

1° Wanneer gestemd wordt per club: één stem per club  
        Of : 
één stem per ploeg (van het competitief, recreatief, minivoetbal of futsal - Art. B1501) die gerangschikt werd in de nationale, 
interprovinciale, provinciale of gewestelijke kampioenschappen of die, wat betreft de speelvormen 5/5 en 8/8, de kalender, die 
onmiddellijk aan de vergadering voorafgaat, volledig hebben afgewerkt,  
Het aantal stemmen per club bedraagt echter maximaal tien (of twaalf) 
 
2° Wanneer gestemd wordt door de afgevaardigden van de regio’s/gewesten: het aantal stemmen dat elke regio/gewest heeft, zoals 
vooraf bepaald door de provinciale verstandhouding. 

 

KEUZE VSC ? 
 
3° één bijkomende stem per club die vijfentwintig jaar aangesloten is of die ononderbroken actief is gedurende de laatste vijftien jaar;  
(schrappen? ) 
4° een bijkomende stem met een maximum van tien, per ploeg die gerangschikt werd in de nationale, interprovinciale, provinciale of 
gewestelijke kampioenschappen of die, wat betreft de speelvormen 5/5 en 8/8, de kalender volledig hebben afgewerkt, die onmiddellijk 
aan de vergadering voorafgaat  (opnemen in punt 1°) 
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2. Uitzondering: in geval van stemming over technische kwesties in verband met de organisatie van het provinciaal voetbal, beschikt 
elke club slechts over één stem. (niet meer vermelden indien dit het algemeen principe wordt) 
 
3. Stemmen bij volmacht is niet toegelaten. 
 

Artikel V140      Quorum ● Stemmingen ● Meerderheid ● Inwerkingtreding beslissingen 

 

1. De provinciale algemene vergadering is geldig samengesteld, ongeacht het aantal vertegenwoordigde clubs. 
 

2. De provinciale algemene vergadering kent drie manieren van stemmen: 
- de stemming bij handopsteken; 
- de stemming bij naamafroeping; 
- de geheime stemming wanneer het personenkwesties betreft. 

 

3. De beslissingen worden genomen bij volstrekte meerderheid der geldige stemmen. Om die te bepalen worden de blanco en ongeldige 
stembrieven van het aantal uitgebrachte stemmen afgetrokken. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. 
 

4. Ook voor een wijziging aan de formule van de provinciale kampioenschappen is bovenvermelde volstrekte meerderheid voldoende. 
Alle clubs van de provincie - en niet alleen die van de betrokken afdelingen - mogen deelnemen aan deze stemming. 
 

5. De verslagen van de provinciale algemene vergaderingen worden gepubliceerd in de bondsbladen binnen de dertig dagen. Alzo 
worden de beslissingen verondersteld gekend te zijn door de clubs. 
 

6. De beslissingen worden van kracht zeven dagen na publicatie van het verslag, tenzij er een andere datum werd beslist. 
 

Artikel V141      Verkiezingen 

 

1. De verkiezing van de leden van het provinciaal comité behoort tot de bevoegdheid van de Provinciale Algemene Vergadering. 
 

2. Om verkozen te worden moet de kandidaat minstens de volstrekte meerderheid van het aantal geldig uitgebrachte stemmen bekomen.  
 

Om het aantal geldige stemmen te bepalen worden van het totaal aantal uitgebrachte stemmen de blanco en ongeldige stemmen 
afgetrokken. 
 
Worden als ongeldige stemmen beschouwd, de stembriefjes waarop: 

- namen van personen voorkomen die geen kandidaat zijn; 
- gestemd wordt voor een aantal kandidaten dat hoger ligt dan het aantal te begeven plaatsen; 
- tekens of vermeldingen voorkomen die het mogelijk maken de stemmers te identificeren. 

 
3. Eventuele nieuwe stemronde 
 
31. Wanneer het aantal voorgedragen kandidaten groter is dan het aantal te begeven plaatsen, en niet alle plaatsen zijn toegewezen na 
de eerste stemronde, wordt een nieuwe stemronde gehouden voor de nog te begeven plaatsen tussen de kandidaten die, zonder de 
volstrekte meerderheid te hebben bekomen, het grootste aantal stemmen behaalden bij de eerste stemming, en dit tot beloop van twee 
kandidaten voor elke nog te begeven plaats. 
 
32. Wanneer geen of niet voldoende kandidaten de volstrekte meerderheid behalen in de nieuwe stemronde, blijft de plaats vacant. 
 
33. Een nieuwe stemronde is niet nodig wanneer er bij de eerste stemming slechts twee kandidaten zijn. In dat geval blijft de plaats 
vacant. 
 
34. Bij staking van stemmen wordt de uittredende en herkiesbare titularis verkozen verklaard indien hij het opneemt tegen een nieuwe 
kandidaat. Betreft het twee nieuwe kandidaten, dan is de oudste verkozen. 
 
4. De telling van de stemmen gebeurt door het personeel van de bondsadministratie, onder toezicht van drie door de provinciale 
algemene vergadering aangewezen stemopnemers. 
 

Artikel V256      Provinciale Comités 

 

1. Indeling - Samenstelling - Werkwijze 
11. Indeling 
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111. In de provincies waar de disciplines voetbal en futsal, zowel competitief als recreatief, worden beoefend: 
Deze Provinciale Comités worden ingedeeld in twee onafhankelijke comités: 
 

- een provinciaal organisatiecomité, bevoegd voor de administratieve en organisatorische taken 
- een provinciaal tuchtcomité, bevoegd voor de sportieve en disciplinaire jurisdictie 

 

112. In de provincie Oost-Vlaanderen waar ook de discipline minivoetbal wordt beoefend: 
 

Gezien het zeer specifieke karakter van deze discipline en organisatie (kernen….), is er in deze provincie een bijkomend tuchtcomité 
voor het minivoetbal, terwijl de organisatorische en administratieve taken worden uitgeoefend door de provinciale administratie 
 

12. Samenstelling 
121. In de provincies waar de disciplines voetbal en futsal, zowel competitief als recreatief, worden beoefend: 
 

 
Provincie 

Aantal leden in het organisatiecomité Aantal leden in het tuchtcomité 

Competitief 
voetbal 

Recreatief 
voetbal 

Futsal Competitief 
voetbal 

Recreatief 
voetbal 

Futsal 

Antwerpen 
 

4 * 1 ** 1 ** 8 * 4 ** 2 ** 

Brabant VV 
 

4 * 1 **    - 8 * 2 **   - 

Limburg 
 

4 * 1 ** 1 *** 8 * 2 ** 2 *** 

Oost-
Vlaanderen 

4 *    - 1 *** 8 *    - 2 *** 

West-
Vlaanderen 

4 *    -     - 8 *    -     - 

* De duur van hun mandaat bedraagt vier jaar. Elk jaar zijn drie leden uittredend en herkiesbaar. Ze worden verkozen door 
de provinciale algemene vergadering van de betreffende provincie. 
 
**De duur van het mandaat bedraagt 4 jaar, waarbij om de 2 jaar ongeveer de helft herkiesbaar of herbenoembaar is: 
Deze leden -die minimum drie jaar dienen aangesloten te zijn bij het recreatief voetbal/futsal, worden aangeduid door het 
Bestuur van Voetbal Vlaanderen, op voordracht van de vertegenwoordigers van het recreatief voetbal/Futsal/minivoetbal 
in het Bestuur, indien ze niet worden vertegenwoordigd door een afvaardiging op de provinciale algemene vergadering 
 
*** De duur van het mandaat bedraagt 4 jaar, waarbij om de 2 jaar ongeveer de helft herkiesbaar of herbenoembaar is: 
Ze worden verkozen door de provinciale algemene vergadering van de betreffende provincie. 

 

122. In de provincie Oost-Vlaanderen waar ook de discipline minivoetbal wordt beoefend: 
 

Het afzonderlijk tuchtcomité voor het minivoetbal bestaat uit 8 personen. 
 

De duur van hun mandaat bedraagt 4 jaar, waarbij om de 2 jaar ongeveer de helft herkiesbaar of herbenoembaar is: 
Deze leden, die minimum drie jaar dienen aangesloten te zijn bij het minivoetbal, worden aangeduid door het Bestuur Voetbal 
Vlaanderen, op voordracht van de vertegenwoordiger van het minivoetbal in dit bestuur. 
 

13. Werkwijze 
 

131. Elk jaar, na de provinciale algemene vergadering, wordt door al de leden van de disciplines voetbal en futsal van het provinciaal 
Comité het bureau samengesteld (zie Art. B217), dat bestaat uit een Voorzitter en een aantal Ondervoorzitters. 
 
De Voorzitter van de provincie neemt het voorzitterschap waar van het Provinciaal Organisatiecomité. 
De andere leden worden door de Voorzitter van de provincie ingedeeld in het provinciaal tuchtcomité of in het provinciaal 
organisatiecomité  
 

De Provinciale tuchtcomités zullen niet voltallig vergaderen. De Voorzitter zal, rekening houdende met Art. B1746, en zonder dat hij zelf 
zetelt, subkamers vormen die van samenstelling kunnen wijzigen. 
Hij bepaalt de plaats en tijdstip van de zittingen. 
 
132. De leden van het tuchtcomité minivoetbal verkiezen twee kamervoorzitters. 
De samenstelling van de kamers van het provinciaal tuchtcomité minivoetbal wordt bepaald door de regional manager van de provincie 
 

133. In de loop van éénzelfde seizoen kunnen de leden, conform het principe van de scheiding der machten, slechts zetelen in één van 
deze comités. 
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134. Een lid van het Regionaal Bureau Arbitrage mag als waarnemer de vergaderingen van het Provinciaal tuchtcomité bijwonen. Hij 
mag worden geraadpleegd. 
 

2. Bevoegdheden van de Voorzitter 
 

De Voorzitter is belast met de algemene leiding en organisatie van het Provinciaal Comité. Hij heeft de volgende niet-limitatieve 
bevoegdheden: 
 

- een Algemene Vergadering van de leden van het Provinciaal Comité houden; 
- een reglement van inwendige orde opstellen; 
- de verschillende Kamers voor de sportieve en disciplinaire jurisdictie, bestaande uit minimum 3 leden, samenstellen en in geval 
van verhindering, de samenstelling aanpassen. Hij duidt tevens de kamervoorzitters aan; 
- dossiers toewijzen aan de verschillende kamers; 
- toezicht houden op de werking en managing/coaching van de verschillende Kamers; 
- een jaarverslag opstellen;  
- suggesties formuleren ter verbetering van de werking van het comité; 
- de Provinciale Algemene Vergadering samenroepen en organiseren. 

 

3. Bevoegdheden van het Provinciaal organisatiecomité 
 

Het Provinciaal organisatiecomité, in samenspraak met de Regional Manager, is bevoegd voor: 
 

- de organisatie van de in hun provincie in het reglement voorziene kampioenschappen van de provinciale afdelingen en de 
provinciale bekers; 
- het beheer van de vriendschappelijke wedstrijden gepland tussen clubs van deze afdelingen; 
- de keuring van de terreinen (inbegrepen de verlichting); 
- de beslissingen betreffende het uitstellen van wedstrijden.  

 

4. Bevoegdheden van het Provinciaal tuchtcomité 
 

41. Oordelend in eerste aanleg 
 

411. Incidenten, laakbare feiten 
 

-In aanwezigheid en op vordering van een lid van het Parket, oordeelt de kamer over de incidenten, laakbare feiten, betwistingen, 
gevallen van wangedrag van spelers, aangeslotenen of toeschouwers en alle feiten ten laste van de clubs die zich voordoen tijdens (of 
in rechtstreeks aantoonbare relatie daarmee): 
 

- officiële competities (Art. B1401) van provinciale afdelingen, 
- vriendschappelijke wedstrijden of tornooien tussen ploegen van provinciale afdelingen van eenzelfde provincie, 
- vriendschappelijke wedstrijden of tornooien tussen ploegen van geconventioneerde clubs die deel uitmaken van verschillende doch 
tot dezelfde provincie behorende groeperingen; 

 
-klachten betreffende het resultaat van de wedstrijd bij de provinciale eindrondes. Deze beslissingen zijn zonder verhaal. 
 
412. Betrekkingen clubs - spelers 
 
1°     Het verhaal ingediend tegen de beslissingen van disciplinaire aard die door een club van provinciale afdelingen van de provincie     
        tegen haar amateurs en tegen haar niet-spelende aangeslotenen genomen werden; 
2°     De disciplinaire klachten ingediend door clubs tegen hun spelers of van spelers tegen hun club, indien deze laatste tot de provinciale 
        afdelingen behoort; 
3°     De betwistingen, wanneer de club van toewijzing uitkomt in provinciale afdelingen, omtrent: 
 

-  de ontslagprocedure of de heraansluiting na het ontslag als amateur in de maand april (Art. B522); 
-  de administratieve kosteloze transfers wegens speciale omstandigheden (Art. B916). 

 
413. Inbreuken op het Reglement betreffende de Samenwerking met Tussenpersonen (Titel 7) waarbij een Tussenpersoon 
gemandateerd is door een club of speler uit het provinciaal Amateurvoetbal. 
 
42. Oordelend in beroep 

 
Over de beslissingen getroffen door de inrichtende instanties van tornooien waaraan uitsluitend ploegen uit de provinciale afdelingen 
van de provincie deelnamen of ploegen van clubs van geconventioneerde groeperingen die van verschillende doch tot dezelfde provincie 
behorende groeperingen deel uitmaken. 
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43. Terreinkeuringen 
 
Bij een tekort aan leden van het provinciaal organisatiecomité om de noodzakelijke terreinkeuringen (inbegrepen de verlichting) te doen, 
zijn de leden van het provinciaal tuchtcomité bevoegd om terreinkeuringen uit te voeren, onder toezicht van de Voorzitter van het 
provinciaal comité. 
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5. (19-19)    Vergoeding van de scheidsrechters en assistent-scheidsrechters 

 

REGLEMENTSWIJZIGING (B229) 
 
INGEDIEND DOOR: ACFF 
 
DATUM: 17.04.2019 
 
MOTIVERING: 
 
Oud punt NRC (18-99). 
 
Het Bureau Arbitrage meent dat het opportuun is om de vergoedingen die worden toegekend aan de 
scheidsrechters/assistenten te herzien. Deze werden sinds 2009 niet meer verhoogd. Deze financiële 
parameter is niet te verwaarlozen bij het korps in de huidige context.  
 
Ervan bewust dat deze activiteit onder de noemer "vrijwilligerswerk" blijft geplaatst, is het vooral zo dat de 
eisen ongetwijfeld gewettigd zijn, maar vooral steeds groter wordend op sportief en administratief vlak. 
 
Het is niet oninteressant om er de aandacht op te vestigen date en aantal scheidsrechters/assistenten steeds 
minder beschikbaar zijn of hun functie opgeven en de voorkeur geven aan studenten- of andere jobs die 
lucratiever zijn.  
 
Het Bureau Arbitrage ACFF is bijgevolg van overtuigd dat deze verhoging een belangrijke hulpmiddel is in de 
rekrutering van scheidsrechters/assistenten en vooral wat betreft hun behoud. 
Dit voorstel is gebaseerd op een principe van stijgende verhoging in functie van het niveau van de categorie 
waartoe de scheidsrechter/assistent behoort.  
 

•   Voor de categorie 1D 

Er wordt een (op dit moment onbestaand) onderscheid gemaakt tussen 1D en 2D amateurs. Het Bureau is van 
oordeel dat de hoogste amateurklasse (1D) een grotere verantwoordelijkheid met zich meebrengt vermits ze 
de laatste stap vormt naar het profvoetbal en de belangen er dus erg groot zijn. De voorgestelde verhoging is 
er dus belangrijker dan in de andere categorieën. 
 

•   Voor de categorieën 2D, 3D, 3D/Stag, 1P & 2P 

  Verhoging met 5,00 € 

•   Voor de categorieën 3P & 4P 

  Verhoging met 4,00 € 

•   Voor de categorieën J, I en H 

  Verhoging met 3,00 € 

•   Voor de categorie "Stagiairs"   

   Verhoging met 2,00 € 

Dit voorstel kon initieel niet worden toegestaan omdat de limieten van de ruling werden overschreden. Na 
overleg met de FOD Financiën blijkt de voorgestelde verhoging nu wel mogelijk. 
Vermits de voorgestelde verhoging volledig ten laste is van de clubs, zijn zij het die hier uiteindelijk moeten 
over beslissen. Hiertoe wordt het voorstel opnieuw voorgelegd aan de Hoge Raad. 
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DEZE REGLEMENTSWIJZIGING IS: 
 
- Wenselijk (Beleidsplan KBVB+ entiteiten, uniformiteit,…) JA/NEE 

- In lijn met de regelgeving                                                         JA/NEE 

- In lijn met FIFA, UEFA                                                                JA/NEE 

- OK wat betreft Impact assessment werking KBVB               JA/NEE 

 
GOEDKEURING VEREIST VAN: ACFF, Voetbal Vlaanderen 
 
INWERKINGTREDING: 01.07.2020 01.07.2020 
 
VOORGESTELDE TEKST 
 

Artikel B817    Vergoeding van de scheidsrechters 

 
1. Per prestatie heeft de scheidsrechter recht op een vergoeding, afhankelijk van zijn categorie (Art. B802): 

 
Categorie Vergoeding (EUR) 

1A 80,00 

1B, 1BStag 1A 55,00 

1D, 2D 42,00 52,00   

2D 42,00 47,00 

3D 35,00 40,00 

3D Stag, 1P, 2P 29,00 34,00 

3P, 4P 25,00 29,00 

J, I 22,00 25,00 

H 22,00 25,00Indien hij een wedstrijd leidt van eerste ploegen, heeft hij recht op de 
vergoeding die in voege is voor de afdeling waarin hij de wedstrijd leidt 

Stagiair 20,00 22,00 

Tornooiwedstrijden met beperkte speelduur  
De vergoeding voor elke tornooiwedstrijd waarvan de duur niet de helft van de reglementaire duur van een officiële 
wedstrijd van de betrokken categorie overschrijdt en op voorwaarde dat de scheidsrechter minstens twee 
wedstrijden moet leiden in de loop van een tijdspanne van vier uur, wordt vastgesteld op de helft van de vergoeding 
vastgelegd hierboven. 
 
Niet gespeelde wedstrijd 
Indien de scheidsrechter de wedstrijd afgelast wegens: 
-  onbespeelbaar speelveld (Art. B1428) ontvangt hij slechts de helft van de vergoeding die hem toekomt. 

-  ongeschikt speelveld (Art. B1427), ontvangt hij zijn volledige vergoeding. 

 
2. Voor het recreatief voetbal: zie Art. V817. 
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Artikel B818     Vergoeding van de assistent-scheidsrechters 

 
1. Per prestatie heeft de assistent-scheidsrechter recht op een vergoeding, afhankelijk van zijn categorie en/of wedstrijd. 
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van Art. B1429 valt deze ten laste van de bezochte club. 

 
Ressorterend onder Functie Vergoeding (EUR) 

Bureau Arbitrage KBVB Assistent-scheidsrechter 
1A/Ar, 1B/Ar/Stag1A, 1B/Ar 

35,00  

 
 
 
Bureau Arbitrage ACFF/Voetbal 
Vlaanderen 

Scheidsrechter die optreedt 
als assistent 

volgens eigen categorie 
 

 
 
Assistent-scheidsrechter 

1 D/Ar 35,00 45,00 

2 D/Ar 35,00 40,00 

3 D/Ar 29,00 34,00 

Assistent op proef in 3D 3D/Ar/stag 22,00 25,00 

 
 

Regionaal Bureau Arbitrage 
ACFF 
Provinciaal Bureau Arbitrage 
Voetbal Vlaanderen 

Scheidsrechter die optreedt 
als assistent 

22,00 25,00 
 
29,00 in wedstrijden waaraan eerste ploeg van 
3de klasse amateurs deelneemt of beloften 1A 
Volgens zijn eigen categorie 

Assistent-scheidsrechter 
1P/Ar, 2P/Ar, 3P/Ar en 
4P/Ar 

22,00 25,00 
 

Niet gespeelde wedstrijd 
 
Indien de scheidsrechter de wedstrijd afgelast wegens: 
- onbespeelbaar speelveld (Art. B1428), ontvangt de assistent slechts de helft van de vergoeding. 
- ongeschikt speelveld (Art. B1427), ontvangt de assistent zijn volledige vergoeding. 

 
 
2. De vergoeding voor de assistent-scheidsrechter voor wedstrijden in het recreatief voetbal bedraagt 22,00 EUR. 
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6.    (VV-20-1)    Voorstel wijziging artikel V1422 - Verplichte inschrijving op wedstrijdblad 

 
1. Ingediend door 
De Liga Amateurvoetbal West-Vlaanderen  én VACHA  

 

2. Motivering 
Bij nazicht der wedstrijdbladen blijkt dat er verschillende clubs dit reglement met de voeten treden. Het 
volstaat een financiële sterke club te zijn om dit reglement te omzeilen. 
Clubs die financieel niet in staat zijn dit reglement te omzeilen, (of die het goed menen met de 
jeugdopleiding) lijden hierdoor aan verdoken competitievervalsing. 
In een tijd dat iedereen de mond vol heeft van een betere jeugdopleiding kan dit reglement zeker voor een 
kentering zorgen in de geleverde prestaties van de betere jeugdopleiding.  
 

3. Goedkeuring vereist van 
VV:ACFF: Pro League:  
 
4. Inwerkingtreding 
01.07.2020 
 

5A. Voorgestelde tekst            WEST-VLAANDEREN 
 

Artikel V1422    Verplichte inschrijving op wedstrijdblad 

 
Voor de clubs van het amateurvoetbal: 

 
1. De clubs van de 1ste, 2de en 3de afdeling amateurs en 1ste, 2de, 3de en 4de provinciale afdelingen zijn verplicht voor de eerste herenploeg 
minstens 2 spelers, die vóór 1 januari die het seizoen voorafgaat geen 21 jaar oud zijn, in te schrijven op het wedstrijdblad. 
 
2. Elke inbreuk tijdens hetzelfde seizoen op deze verplichting geeft aanleiding tot een ambtshalve boete per wedstrijd en per speler, 
door de bevoegde bondsinstantie opgelegd, van: 

 

- bij een eerste overtreding:  50,00 EUR 
- bij de tweede overtreding:150,00 EUR 
- vanaf bij de derde overtreding:250,00 EUR 

-      vanaf de vierde overtreding, tijdens hetzelfde seizoen, legt de bevoegde bondsinstantie de sancties op voorzien voor het inschrijven  
     van niet-gekwalificeerde spelers (Art. B1026.12 – Verlies van de punten) + 250,00 EUR. 

 

 

5B. Voorgestelde tekst            VACHA 
 

Artikel V1422   Verplichte inschrijving op het wedstrijdblad 

 
Ongewijzigd tot… 
2. Elke inbreuk tijdens hetzelfde seizoen op deze verplichting geeft aanleiding tot een ambtshalve boete en 
puntenaftrek per wedstrijd en per speler, door de bevoegde bondsinstantie opgelegd, van: 
 
-    bij een eerste overtreding:                                                       50,00 EUR   per speler  
-    bij de tweede overtreding:                                                       150,00 EUR   per speler 

-    bij de derde, vierde en vijfde overtreding:                            250,00 EUR   per speler 

-    vanaf de zesde overtreding                                                      250,00 EUR plus één aftrekpunt per  

                                                                                                                      wedstrijd en per speler (zie 1) 

 

(1)Puntenaftrek is enkel van toepassing op de competitiewedstrijden 
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7. (VV-20-2)   Voorstel wijziging artikel B1018 - Specifieke voorwaarden voor deelname aan wedstrijden 
                       van jeugdploegen en reserven:  klasseverlaging  
                                         -        Aanpassing begrip basisspeler klasseverlaging jeugd 

 
1. Ingediend door 
VACHA 
 
2. Motivering 
Verschillende clubs die zowel (inter)provinciale als gewestelijke ploegen in lijn brengen, worden 
geconfronteerd met problemen wanneer bepaalde spelers uit de gewestelijke reeksen een (inter)provinciale 
ploeg moeten depanneren bij vakanties, afwezigheden of blessures. Van zodra een speler immers één 
wedstrijd speelt bij die (inter)provinciale ploeg wordt hij aanzien als basisspeler. Om terug bij zijn ‘eigen’ 
gewestelijke ploeg te kunnen gaan spelen zou de speler eigenlijk minstens 4 weken aan de kant moeten blijven. 
Zoniet is hij eigenlijk verplicht om bij de (inter)provinciale ploeg actief te blijven. Wanneer hij immers zou 
aantreden bij de gewestelijke ploeg is er sprake van klasseverlaging volgens het reglement.  
De VACHA stelt voor om van deze regel dan ook aan te passen en er twee wedstrijden van te maken. Op deze 
manier blijft de bedoeling van het reglement overeind, maar blijft de mogelijkheid bestaan om 
spelersproblemen bij de (inter)provinciale ploeg op te lossen. Indien het probleem zich over meerdere weken 
zou spreiden, bestaat nog steeds de mogelijkheid om andere spelers over te hevelen naar de (inter)provinciale 
ploeg. 
 
3. Goedkeuring vereist van 
Voetbal Vlaanderen 
 
4. Inwerkingtreding 
01/07/2020 
 
5. Voorgestelde teksten 
 

Artikel B1018     Specifieke voorwaarden voor deelname aan wedstrijden van jeugdploegen 
                           en reserven: klasseverlaging 

 

1. Principes  

11. Een speler is slechts gekwalificeerd voor de officiële wedstrijden van een jeugdploeg en reserveploeg indien hij voldoet aan de 

algemene regels en de reglementering inzake klasseverlaging.  

 

12. Worden als basisspelers van een ploeg beschouwd, de spelers die ingeschreven waren op het wedstrijdblad van één twee van 

de laatste vier door deze ploeg gespeelde officiële wedstrijden (Art. B1401). 
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8. (VV-20-3)    Voorstel wijziging artikel V477 - Toekenningsvoorwaarden voor de licentie van 
                     amateurclub in de hogere regionale afdelingen 

 
1. Ingediend door 
Voetbal Vlaanderen 
 
2. Motivering 
Het Reglement beschrijft in V477 enkele voorwaarden tot het bekomen van een licentie om aan te treden in 
D2 en D3. Bij punt 3, bestuur van de club, staan bepalingen die niet conform de hogere wetgeving zou zijn. 
Met deze beperkte wijziging lossen we dit probleem op.  
  
3. Goedkeuring vereist van 
Voetbal Vlaanderen 
 
4. Inwerkingtreding 
Onmiddellijk 
 
5. Voorgestelde teksten 
 

Artikel V477   Toekenningsvoorwaarden voor de licentie van amateurclub in de hogere 
                        regionale afdelingen 

 
3. Bestuur van de club 

 
31. Minstens 2/3de van de leden van de Raad van Bestuur van de rechtspersoon, en minstens 2/3 van de verantwoordelijke 
bestuursleden (Art. B311), dienen natuurlijke personen te zijn, Belg te zijn, of en moeten in België gedomicilieerd zijn. 
Ze dienen tevens lid te zijn van Voetbal Vlaanderen, en de ethische code van Voetbal Vlaanderen onderschrijven. 

 
32. 4/5de van de leden van de algemene vergadering moeten natuurlijke personen zijn, Belg zijn, of en in België gedomicilieerd zijn.  
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9.    TITEL 1: VOETBAL VLAANDEREN  

 
       Bijlage 10 in de uitnodiging.  
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10.    TITEL 2: VOETBAL VLAANDEREN  - DE BONDSINSTANTIES 

 
      Bijlage 11 in de uitnodiging.  
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11.   STATUTEN VAN VOETBAL VLAANDEREN  

 
       Bijlage 12 in de uitnodiging.  
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12.  Mededelingen Bestuur Voetbal Vlaanderen 
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13.   Inbreng vanwege de entiteiten  

 
 


