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VLAAMSE STUDIECOMMISSIE

Brussel, 28 februari 2019

Aan de leden van de Vlaamse Studiecommissie,
(Aan de leden van de Raad van Bestuur van 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 9 maart 2019 om 10.00 uur in het Bondsgebouw te Brussel, Houba de Strooperlaan, 145.

De agenda van deze zitting bevat de volgende punten:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Goedkeuring verslag VSC 26 01 2019
Briefwisseling
Agenda NRC van 11 03 2019: standpunten Voetbal Vlaanderen
(VV-18-1) Art.B524: Desaffectatie door de club en art.B345: De individuele bondsbijdrage
Bespreking resultaat werkgroep met twee varianten.
(VV-18-4) Voorstel wijziging Art B221: Kosten van de leden van de bondsinstanties:
(VV-18-5) Voorstel wijziging art.B156 - De Bondsonderscheidingen en art.B157 Kentekens en
Bondskaarten
(VV1((
(VV-18-7) Voorstel wijziging art.V256 - Provinciale Comités van de Voetbal Vlaanderen provincies
Aangepaste tekst nav verslag 26 01 2019
(VV-18-10) Voorstel wijziging art.F522 - Ontslag tijdens de decretale periode (van 1/4 tot 30/4)
● Eventuele heraansluiting ● Speelgerechtigdheid
(VV-18-11) Voorstel wijziging art.F1527 - Forfait voor een bepaalde wedstrijd
Mededelingen Raad van Bestuur Voetbal Vlaanderen
Inbreng vanwege de entiteiten

Met vriendelijke groeten,
Johny Vanspauwen
Voorzitter VSC

Ben Doumen
Secretaris VSC
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1. Goedkeuring verslag VSC 26 01 2019

Bijlage 1 in de uitnodiging VSC.
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2. Briefwisseling

Wordt ter zitting kort toegelicht.

Agenda VSC 09 03 2019

4
3. Agenda NRC van 11 03 2019: Standpunt Voetbal Vlaanderen

Bijlage 2 + 3 in de uitnodiging VSC.
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4. (VV-18-1) Art.B524: Desaffectatie door de club en art.B345: De individuele bondsbijdrage
Desaffectaties
1.Ingediend door:
VSC
2.Motivering:
In de loop van de maand mei worden de spelers gedesaffecteerd waarvan de clubs weten dat zij niet meer
zullen voetballen.
Meer om meer stelt men echter pas bij het begin van het seizoen vast dat spelers naar een andere sport
zijn overgestapt of gewoonweg niet meer actief zijn in het voetbal wegens studies, verhuis, andere
interesses, …
Voor deze spelers betalen de clubs nu zowel de bondsbijdrage als de verzekeringspremie terwijl deze niet
meer komen opdagen en dus enerzijds geen lidgeld aan de club betalen en anderzijds niet meer moeten
verzekerd worden tegen ongevallen.
Het moeten betalen van de bondsbijdrage en de verzekeringspremie kost dus aan de clubs (en ook aan de
bond wat de verzekeringspremie betreft) een hoop geld voor niets.
Om tegemoet te komen aan de terechte vraag van vele clubs om, bij het begin van het seizoen, gedurende
een maand spelers te kunnen desaffecteren, zonder hiervoor gedurende een volledig seizoen te moeten
betalen, wordt voorgesteld desaffectaties eveneens mogelijk te maken tijdens de maand september, de
eerste maand na de start van de competities.
Een variante bestaat erin de desaffectaties tijdens het ganse seizoen mogelijk te maken.
Gelet op de huidige digitale mogelijkheden , is het bovendien volstrekt doenbaar met correcte cijfers te
werken bij het begin van elke van de negen (i.p.v. tien) maanden waarin de aanrekening gebeurt i.p.v.
gebruik te maken van voorschotten, gebaseerd op het aantal aangesloten op 1 juli, gevolgd door een
eindafrekening op 31 maart.
Nu krijgen de clubs een zware eindafrekening te betalen met de factuur van augustus (afrekening juni) en
dit wanneer ze gedurende drie maanden weinig inkomsten hadden.
3.Goedkeuring vereist van:
Pro League, ACFF, VFV
4.Inwerkingtreding
1.07.2019
5.Voorgestelde tekst
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Artikel B524 Desaffectatie door de club ● Heraansluiting ● Speelgerechtigheid
Onveranderd tot :
2. Procedure
21. Een desaffectatie wordt uitsluitend in de maand mei, in de maanden mei of september, via E-Kickoff, aan de bond betekend.
22. Indien de desaffectatie een tijdelijk uitgeleende speler betreft, heeft ze, wat de kwalificatie betreft, pas uitwerking bij het verstrijken
van de transfer.
3. Gevolgen
31. Door de desaffectatie wordt het lidmaatschap van de KBVB en desgevallend ook dit van Voetbal Vlaanderen of de ACFF beëindigd.
32. De gedesaffecteerde aangeslotene kan toegewezen worden aan een andere club door het ondertekenen van een nieuw
aansluitingsdocument.
321.Bij aansluiting met toewijzing aan een andere club, is het de speler tijdens hetzelfde seizoen niet toegelaten te spelen in de officiële
wedstrijden (Art. B1401) van de eerste ploeg.
322.Bij aansluiting met toewijzing aan een andere club, is het de speelster tijdens hetzelfde seizoen toegelaten te spelen in de eerste
ploeg van provinciale afdelingen vanaf 1 januari volgend op de desaffectatie.
Vanaf het seizoen volgend op de desaffectatie en zodra de reglementaire wachttijd verstreken is, vervallen deze beperkingen.
33. Wanneer een desaffectatie per vergissing aan de bond werd betekend, laat de club de gedesaffecteerde aangeslotene een nieuw
aansluitingsdocument ondertekenen. Na de reglementaire wachttijd, volgend op de boeking van de aansluiting, mag hij opnieuw met
zijn club spelen zonder beperking wat de kwalificatie betreft.

VARIANTE : desaffectaties toegelaten gedurende het ganse seizoen
Artikel B524 Desaffectatie door de club ● Heraansluiting ● Speelgerechtigheid
Onveranderd tot :
2. Procedure
21. Een desaffectatie wordt uitsluitend in de maand mei, via E-Kickoff, aan de bond betekend.
22. Indien de desaffectatie een tijdelijk uitgeleende speler betreft, heeft ze, wat de kwalificatie betreft, pas uitwerking bij het verstrijken
van de transfer.
3. Gevolgen
31. Door de desaffectatie wordt het lidmaatschap van de KBVB en desgevallend ook dit van Voetbal Vlaanderen of de ACFF beëindigd.
32. De gedesaffecteerde aangeslotene kan toegewezen worden aan een andere club door het ondertekenen van een nieuw
aansluitingsdocument.
321.Bij aansluiting met toewijzing aan een andere club, is het de speler tijdens hetzelfde seizoen niet toegelaten te spelen in de officiële
wedstrijden (Art. B1401) van de eerste ploeg.
322.Bij aansluiting met toewijzing aan een andere club, is het de speelster tijdens hetzelfde seizoen toegelaten te spelen in de eerste
ploeg van provinciale afdelingen vanaf 1 januari volgend op de desaffectatie.
Vanaf het seizoen volgend op de desaffectatie en zodra de reglementaire wachttijd verstreken is, vervallen deze beperkingen.
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33. Wanneer een desaffectatie per vergissing aan de bond werd betekend, laat de club de gedesaffecteerde aangeslotene een nieuw
aansluitingsdocument ondertekenen. Na de reglementaire wachttijd, volgend op de boeking van de aansluiting, mag hij opnieuw met
zijn club spelen zonder beperking wat de kwalificatie betreft.
34. Iedere heraansluiting met toewijzing aan een andere club binnen hetzelfde seizoen is onderworpen aan een taks van 12.50 EUR.

Samenhangende wijziging (voor beide varianten):
Artikel B345 De individuele bondsbijdragen
Onveranderd tot :
13. Deze bijdragen zijn verschuldigd voor elk tijdelijk gekwalificeerd of definitief toegewezen aangesloten lid op 31 maart van het
lopende seizoen. dat niet tijdelijk is uitgeleend.
Een nieuwe club die aanvaard wordt na 1 januari, dient pas vanaf de daaropvolgende 1 juli de bijdragen te betalen.
14. De individuele bijdragen worden geboekt op het debet van de rekening-courant van de club.
Op het rekeninguittreksel van de maanden augustus tot en met mei wordt daartoe 1/9 de van de verschuldigde bedragen, à rato van
het aantal toegewezen aangeslotenen op de laatste dag van de voorgaande maand, geboekt.
Rest van het artikel ongewijzigd..
Vergelijking tussen de beide systemen van betaling bondsbijdragen en verzekeringspremies (niet op te nemen in het
bondsreglement):
Te betalen in
september
oktober
november
december
januari
februari
april
mei
juni
juli
aug

Uittreksel
juli
augustus
september
oktober
november
december
januari
februari
april
mei
juni

Huidig systeem
Te Betalen
niets
1/10de aantal 1 juli 17
1/10de aantal 1 juli 17
1/10de aantal 1 juli 17
1/10de aantal 1 juli 17
1/10de aantal 1 juli 17
1/10de aantal 1 juli 17
1/10de aantal 1 juli 17
1/10de aantal 1 juli 17
1/10de aantal 1 juli 17
Aant 31/03/18 – 9/ 10de aant 1/07/17

Nieuw systeem
Te betalen
niets
1/9de aantal 31 juli 17
1/9de aantal 31 aug 17
1/9de aantal 30 sept 17
1/9de aantal 31 okt 17
1/9de aantal 30 nov 17
1/9de aantal 31 dec 17
1/9de aantal 31 jan 18
1/9de aantal 28 febr 18
1/9de aantal 31 mrt 18
niets
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5. (VV-18-4) Voorstel wijziging Art B221: Kosten van de leden van de bondsinstanties
1. Ingediend door
Vlaamse Studiecommissie
2. Motivering
Gelet dat elke opdracht als lid van een comité of commissie van de KBVB, Voetbal Vlaanderen en ACFF
een steeds belangrijker wordende verantwoordelijkheid meebrengt;
Gelet op het feit dat het opnemen van deze verantwoordelijkheid een betere dossierkennis vereist en dus
ook een voorbereiding van de zitting die meer tijd in beslag neemt;
Gelet op de gemiddelde duur van een zitting gaande van één tot zelfs vier à vijf uur;
Gelet op de huidige reglementering waar artikel B221.211 en B221.212 zittingsvergoedingen voorziet,
respectievelijk van:
•3,10 Euro
•7,50 Euro wanneer de opdracht een verplaatsing meebrengt van meer dan 12 blokken
Gelet dat de actuele bedragen van de zittingsvergoedingen op zijn minst dateren van de vroege jaren ’80;
Gelet op de opgewaardeerde vergoedingen van scheidsrechters en opleiders (V221-B817-B818-B819);
Gelet op artikel B31 waarbij sommige vergoedingen/bijdragen maar ook retributies jaarlijks aangepast
worden aan de gezondheidsindex (basis 2004);
Gelet op de evolutie van de gezondheidsindex van 66,48 (01/1985) naar 129,82 (01/2018);
Gelet op het feit dat elk lid van een bondsinstantie dezelfde inspanning levert in de voorbereiding en
tijdens de duur van een zitting, ongeacht het aantal afgelegde blokken om de plaats van zitting te
bereiken;
Overwegende dat deze berekening tot volgend resultaat leidt:
7,5 x 129,82 (index 01/2018)
-------------------------------------- = 14,64 Euro, afgerond naar 14,50 Euro
66,48 (index 01/1985)
Wordt voorgesteld de zittingsvergoeding voor de leden van bondsinstanties aan te passen.
3. Goedkeuring vereist van
Pro League, ACFF, Voetbal Vlaanderen
4. Inwerkingtreding
1/07/2019
5. Voorgestelde teksten
Artikel 221Kosten van de leden van de bondsinstanties
1. Verplaatsingskosten: zie Art. 32.
2. Zittingsvergoeding:
21. Algemene regel
Leden van de bondsinstanties hebben recht op een bedrag van 3,10 14,50 EUR. Dit wordt op 7,50 EUR gebracht wanneer hun
opdracht een verplaatsing meebrengt van meer dan 12 blokken. , jaarlijks indexeerbaar (art. B31)
22. Uitzonderingen
Ongewijzigd
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6. (VV-18-5) Voorstel wijziging art. B156 – De bondsonderscheidingen en art. B157 - Kentekens en
bondskaarten

1. Ingediend door
Provinciale Studiecommissie Oost-Vlaanderen
2. Motivering
De administratieve werking binnen een club is de afgelopen jaren geen eenvoudige materie meer. Het
voetbalgebeuren is ruimer geworden waardoor de taken voor een vrijwilliger er niet op vereenvoudigen.
Om die reden lijkt het aangewezen om de vertegenwoordiger van de club die de taken en
verantwoordelijken met de administratie op zich moet nemen aan te moedigen en op een bepaalde wijze
te bedanken voor zijn inzet en engagement. Het is op heden een helse taak om binnen een club iemand te
vinden om de taak van Gerechtigd Correspondent op zich te nemen. Laat dan in het midden dat die persoon
de taak voor een ruimere periode op zich wil nemen.
Om die reden zou een gerechtigd correspondent na een bepaalde staat van dienst ook de mogelijkheid
moeten krijgen om een bondsonderscheiding en/of bondskaart te krijgen.

3. Goedkeuring vereist van
Pro-League, Voetbal Vlaanderen, ACFF
4. Inwerkingtreding
01.07.2019
5. Voorgestelde teksten

Artikel B156

De bondsonderscheidingen

…..
4.Een kenteken van clubleider kan toegekend worden aan verdienstelijke clubleiders en/of gerechtigd
correspondent.
Verdienstelijke clubleiders
Kenteken van
Clubleider en/of
gerechtigd correspondent

Toekenningsvoorwaarden
Een speciaal kenteken wordt verleend aan de clubleiders die sinds
minstens twintig jaar ononderbroken of vijfentwintig jaar nietopeenvolgende jaren verantwoordelijk bestuurslid en/of gerechtigd
correspondent zijn. (Art. B311)

De rest van het artikel blijft identiek.
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Artikel B157 Kentekens en bondskaarten
…..
2. De houders van een bondsonderscheiding evenals ieder lid van een bondsinstantie en bepaalde
ex-personeelsleden van de KBVB/ACFF/VV ontvangen bij het begin van het seizoen een persoonlijke
bondskaart. De verschillende bondskaarten zijn:
Bondskaart

Toegekend aan Kaart

..…
Doorstreepte C-kaart:

Ex-bondspersoneel na een loopbaan bij de KBVB/ACFF/VV (pensioen of
geschillenvrij vertrek) van 20 ononderbroken of 25 niet-opeenvolgende
dienstjaren, titularissen van de Bondserepenning, scheidsrechters
Provinciaal Bureau Arbitrage, geconventioneerde groeperingen.
(toe te voegen)
Een gerechtigd correspondent van een club die 20 ononderbroken of 25 jaar
niet-opeenvolgende jaren zijn functie binnen dezelfde club heeft
uitgeoefend.

De rest van het artikel blijft identiek.

Agenda VSC 09 03 2019

13

Agenda VSC 09 03 2019

14
7. (VV-18-7) Voorstel wijziging art.V256 - Provinciale Comités van de Voetbal Vlaanderen provincies
1. Ingediend door
Voetbal Vlaanderen
2. Motivering
Aangepaste teksten na de vergadering van de VSC op 26 januari 2019
3. Goedkeuring vereist van
Voetbal Vlaanderen
4. Voorgestelde teksten
Artikel V256

Provinciale Comités van de Voetbal Vlaanderen provincies

1. Indeling- Samenstelling- Werkwijze
11. Indeling
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
Recreatief
Futsal
voetbal
1 **
1 **

Competitief
voetbal
8*

Aantal leden in het tuchtcomité
Recreatief
Futsal
voetbal
4 **
2 **

Antwerpen

Competitief
voetbal
4*

Brabant VV

4*

1 **

-

8*

2 **

-

Limburg

4*

1 **

1 ***

8*

2 **

2 ***

Oost4*
1 ***
8*
2 ***
Vlaanderen
West4*
8*
Vlaanderen
* 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 de
Raad van Bestuur, op voordracht van de vertegenwoordigers van het recreatief voetbal/Futsal in de Raad van Bestuur.
*** 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.
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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 de Raad van Bestuur, op
voordracht van de vertegenwoordiger van het minivoetbal in de Raad van 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 Eerste Voorzitter en een aantal ondervoorzitters.
De Eerste voorzitter neemt het voorzitterschap waar van het Provinciaal Organisatiecomité, en is als dusdanig de voorzitter van de
Provincie.
De andere leden worden door de Eerste Voorzitter ingedeeld in het provinciaal tuchtcomité of in het provinciaal organisatiecomité
De Provinciale tuchtcomités zullen niet voltallig vergaderen. De Eerste 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.
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 Eerste Voorzitter
De Eerste 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.
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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.
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 organisatiecomité.
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8. (VV-18-10) Voorstel wijziging art.F522 - Ontslag tijdens de decretale periode (van 1/4 tot 30/4)
● Eventuele heraansluiting ● Speelgerechtigdheid
1. Ingediend door
Giel Verhelst (lid VSC – Recreatief Voetbal) en Peter Bosmans (lid RVB Voetbal Vlaanderen)
2. Motivering
Ploegen in het recreatief futsal zouden net als in het minivoetbal ook spelers moeten kunnen aansluiten in de
loop van een seizoen. In die optiek zou het handig zijn als de heraansluiting na ontslag in april zou kunnen
gelijkgesteld worden met een heraansluiting na desaffectatie. Zo faciliteren we clubs in het recreatief futsal ook
na 31 augustus om nog spelers aan te kunnen sluiten in het geval ze in spelersnood komen in de loop van het
seizoen.
3. Goedkeuring vereist van
Voetbal Vlaanderen
4. Inwerkingtreding
01.07.2019
5. Voorgestelde teksten
Artikel F522

Ontslag tijdens de decretale periode (van 1 april tot 30 april) ● Eventuele heraansluiting ●
Speelgerechtigdheid

…
4. Gevolgen van ontslag binnen de decretale periode
41. Het ontslag heeft uitwerking op 1 juli erop volgend. Tot dan blijft de speler speelgerechtigd voor de club voor
dewelke hij gekwalificeerd is op de datum van zijn ontslagname.
42. De speler amateur die ontslag nam in de periode van 1 tot 30 april kan zich heraansluiten bij de KBVB met
toewijzing aan de club van zijn keuze vanaf 15 mei, volgend op zijn ontslag.
43. Om speelgerechtigd te zijn voor de officiële wedstrijden van de eerste ploeg tijdens het seizoen volgend op
het ontslag, moet het nieuw aansluitingsformulier ingediend worden via E-Kickoff binnen de volgende termijnen
(Art. B21):
-

van 15 mei tot 31 augustus

-

van 1 januari tot 31 januari:
-indien een contract van betaalde sportbeoefenaar (minstens tot het einde van het seizoen met de
aanwervende club uit het amateurvoetbal van hogere afdelingen of het profvoetbal aan de KBVB is
betekend, poststempel geldig zijnde
-indien het de heraansluiting van een speelster betreft

-

van 15 mei tot 31 december indien de club of de ploeg tot het futsal behoort.
Indien de heraansluiting buiten deze toegestane periodes plaatsvindt, is de speler of speelster slechts
speelgerechtigd voor de officiële wedstrijden van de eerste ploeg indien de volgende toegestane periode is
geopend.
44. In het recreatief futsal wordt de heraansluiting na ontslag binnen de decretale periode gelijkgesteld met de
heraansluiting na desaffectatie voor wat betreft speelgerechtigdheid voor een eerste ploeg.
…
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9. (VV-18-11) Voorstel wijziging art.F1527 - Forfait voor een bepaalde wedstrijd
1. Ingediend door
Giel Verhelst (lid VSC – Recreatief Voetbal) en Peter Bosmans (lid RVB Voetbal Vlaanderen)
2. Motivering
Provinciale of recreatieve clubs zijn vaak clubs die tussen de 8 tot 15 leden hebben. Een seizoen futsal spelen
wordt dan ook betaald door die 8 tot 15 leden. Dit impliceert ook dat elke boete door 8 of 15 gedeeld worden.
Als je maar met 8 leden in een club zit, dan gebeurt het al gauw dat er door blessures, schorsing, werk, ziekte of
verlof niet voldoende spelers kan hebben om een competitiewedstrijd te spelen.
Momenteel kost een forfait in het provinciaal of recreatief futsal € 50,00 aan de bond en dan nog een vergoeding
aan de tegenstander dat varieert van € 25,00 voor een forfait van een bezoekende ploeg tot € 30,00 voor een
forfait van een bezoekende ploeg. Deze tegemoetkoming voor de tegenstander wordt dan ook nog eens
verdubbeld indien de forfait minder dan zeven dagen voor de wedstrijd of helemaal niet gemeld wordt. Dus bij
een forfait minder dan zeven dagen voor de wedstrijd kost dit € 110,00 als thuisploeg en € 100,00 als bezoekende
ploeg.
Dit seizoen zijn er al enkele ploegen die drie of vier keer forfait hebben gegeven. Met als gevolg een meerkost
van ± € 330,00 of ± € 440,00 aan boetes. Als je weet dat een seizoen futsal normaal gezien met zaalhuur en
scheidsrechterskosten inbegrepen tussen de € 600,00 en € 700,00 kost, dan is het niet verwonderlijk dat dit voor
die betrokken ploegen als een financiële strop rond de nek hangt. Enkele clubs hebben al aangegeven omwille
van die reden te stoppen met futsal spelen. Onzes inziens mag het stopzetten van een provinciale of recreatieve
futsalclub, waar spelers geen vergoeding ontvangen, nooit of slechts in uitzonderlijk gevallen een financiële
reden hebben. Op deze manier is dat echter één van de voornaamste redenen.
Ons voorstel schuilt er dus in dat we de kost voor een forfait in het provinciaal of recreatief futsal meer in de lijn
brengen van het veldvoetbal en minivoetbal. Want we zijn wel overtuigd dat een forfait een boete verdient, om
een forfait niet vrijblijvend te maken.
In het veldvoetbal kost een forfait voor een bepaalde officiële wedstrijd van een ploeg € 10,00 aan de federatie
(zowel eerste ploegen als reserven en jeugd) en slechts € 6,25 aan de tegenstander bij een forfait van de
thuisploeg. Dit is € 50,00 voor een eerste ploeg recreatief voetbal als de bezoekende ploeg forfait geeft. Dit
verstaan we nog, daar die velvoetbalclub een eigen kantine heeft en te verwachten inkomsten gederfd zien. In
het provinciaal of recreatief futsal is dat nooit of bijna nooit het geval. Voor de volledigheid wordt die € 6,25 en
€ 50,00 ook in het veldvoetbal verdubbeld als de forfait minder dan zeven dagen voor de wedstrijd of helemaal
niet gemeld wordt.
Conclusie: Vanuit die optiek lijkt het ons billijk om de forfait van een ploeg in het provinciale en recreatieve
futsal terug te brengen tot een boete van € 10 aan de bond (cfr. veldvoetbal), € 10,00 aan de tegenstander
indien de thuisploeg forfait geeft en € 15,00 aan de tegenstander indien de bezoekende ploeg forfait geeft (incl.
verdubbeling van dit laatste bedrag als de forfait minder dan zeven dagen voor de wedstrijd of helemaal niet
gemeld wordt). De € 15,00 omdat de kost van de scheidsrechter voor een forfait ter plaatse dan gedekt is.
(Indien de VSC van oordeel is dat deze € 15,00 ook teruggebracht kunnen worden tot een lager bedrag, dan kan
dit natuurlijk ook. Idem als ze oordeelt deze wijzigingen enkel voor recreatief futsal goed te keuren en niet voor
provinciaal futsal.)
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3. Goedkeuring vereist van
Voetbal Vlaanderen
4. Inwerkingtreding
01.07.2019
5. Voorgestelde teksten
Artikel F1527Forfait voor een bepaalde wedstrijd
…
5. Boetes
51. In geval van forfait voor één bepaalde wedstrijd van een officiële competitie wordt aan de in gebreke zijnde
club een boete van 50,00 EUR 10,00 EUR opgelegd.
Indien het gaat om een forfait voor een wedstrijd van een nationale competitie, bedraagt de boete 100,00 EUR.
52.Voor een vriendenwedstrijd of een tornooi zijn de boetes dezelfde als deze voorzien voor een
kampioenschapswedstrijd.
6. Forfaitaire vergoedingen
61. De club die forfait geeft voor een officiële competitiewedstrijd is de volgende forfaitaire vergoeding
verschuldigd aan de benadeelde club:
- Bij forfait van de thuisploeg:

-in de Elite-afdeling: 100,00 EUR
-in 2de nationale afdeling: 75,00 EUR
-in 3de nationale afdeling: 50,00 EUR
-in provinciale afdelingen en recreatief futsal: 30,00 EUR
-in kampioenschappen die geen aanleiding geven tot stijgen en dalen, van vrouwen of van jeugd: 10,00 EUR
- in provinciale afdelingen, recreatief futsal en in kampioenschappen die geen aanleiding geven tot stijgen en
dalen, van vrouwen of van jeugd: 10,00 EUR
- Bij forfait van de bezoekende ploeg:

-in de Elite afdeling: 125,00 EUR
-in 2de nationale afdeling: 100,00 EUR
-in 3de nationale afdeling: 75,00 EUR
-in provinciale afdelingen en recreatief futsal: 25,00 EUR
-in kampioenschappen die geen aanleiding geven tot stijgen en dalen, van vrouwen of van jeugd: 20,00 EUR
-in provinciale afdelingen, recreatief futsal en in kampioenschappen die geen aanleiding geven tot stijgen en
dalen, van vrouwen of van jeugd: 15,00 EUR
62. De thuisclub die forfait geeft voor een bekerwedstrijd is aan de benadeelde club een vergoeding verschuldigd
die gelijk is aan het bedrag, vastgesteld voor de club die het hoogst speelt in de competitie.
63. Deze bedragen worden verdubbeld wanneer het forfait minder dan zeven dagen voor de wedstrijd of
helemaal niet gemeld wordt.
64. Behoudens andersluidende overeenkomst wordt de vergoeding voor een vriendenwedstrijd bepaald in
functie van de afdeling van de in gebreke zijnde club en conform de bedragen voor een door een bezoekende
club verklaard forfait.
65. Voor een tornooi wordt de vergoeding bepaald in het tornooireglement. Bij gebreke hieraan wordt aan de
organisator een vergoeding van 12,50 EUR toegekend per niet gespeelde wedstrijd.
…
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10. Mededelingen Raad van Bestuur Voetbal Vlaanderen
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11. Inbreng vanwege de entiteiten
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