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VLAAMSE STUDIECOMMISSIE

Brussel, 2 april 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 13 april 2019 om 10.00 uur in het Bondsgebouw te Brussel, Houba de Strooperlaan, 145.

De agenda van deze zitting bevat de volgende punten:

1. Goedkeuring verslag VSC 09 03 2019
2. Briefwisseling
3. Agenda NRC van 15 04 2019: standpunten Voetbal Vlaanderen
4. (VV-18-10) Voorstel wijziging art.F522 - Ontslag tijdens de decretale periode (van 1/4 tot 30/4)
● Eventuele heraansluiting ● Speelgerechtigdheid
5. (VV-18-12) Voorstel wijziging van artikels betreffende het recreatief voetbal:
B331 + V817 + V1022
6. (VV-18-13) Voorstel wijziging art.V451 – Verzoek tot toekenning van een jeugdlicentie
Voetbal Vlaanderen Interprovinciaal of provinciaal voetbal
7. (VV1((
(VV-18-14) Voorstel wijziging art.B1019 – Specifieke voorwaarden voor deelname aan
wedstrijden van vrouwenploegen
8. Stand van zaken omtrent art.221 - Kosten van de leden van de bondsinstanties
9. Mededelingen Raad van Bestuur Voetbal Vlaanderen
10. Inbreng vanwege de entiteiten

Met vriendelijke groeten,
Johny Vanspauwen
Voorzitter VSC

Ben Doumen
Secretaris VSC
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1. Goedkeuring verslag VSC 09 03 2019

Bijlage 1 in de uitnodiging VSC.
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2. Briefwisseling

Wordt ter zitting kort toegelicht.
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3. Agenda NRC van 15 04 2019: Standpunt Voetbal Vlaanderen

Bijlage 2 + 3 in de uitnodiging VSC.
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4. (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)
 Aangepaste tekst ingediend zoals besproken in de vergadering VSC 09 03 2019.
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. De speelbeperking, beschreven in punt 43 hierboven, geldt niet In het recreatief Futsal.
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5. (VV-18-12) - Voorstel tot wijziging van artikels betreffende het recreatief voetbal:
B331 Rekrutering van scheidsrechters + V817 Vergoeding van de scheidsrechters
V1022 Specifieke voorwaarden voor de eerste heren- en vrouwenploegen in het
recreatief voetbal

+

1.Ingediend door:
Vlaamse Studiecommissie

2.Motivering
Na de fusie werden heel wat reglementsbepalingen aangepast.
Er wordt echter vastgesteld dat er nog een klein aantal dienen toegevoegd te worden, of verduidelijkt te
worden.
De motivering wordt telkens weergegeven bij het voorstel

3.Goedkeuring vereist van: Voetbal Vlaanderen
4.Inwerkingtreding: 01.07.2019
5.Voorgestelde teksten
5.1 Rekrutering van scheidsrechters
De uitzonderingsmaatregel die er nu is voor het minivoetbal, dient ook te gelden voor het RECREATIEF futsal
Artikel B331 Rekrutering van scheidsrechters
1. Aantal
11. Uitgezonderd in het minivoetbal en het recreatief futsal, moet elke club vanaf het derde seizoen na haar aansluiting tussen de aan
haar toegewezen leden:
-

minstens één actieve scheidsrechter tellen per volledige of onvolledige schijf van drie ploegen, opgesteld in de kampioenschappen
waarvoor de aanduiding van scheidsrechters voorzien is, zonder rekening te houden met de mannelijke eerste B-ploeg en/of
de G-ploegen, en

-

bijkomend één actieve scheidsrechter tellen per mannelijke eerste B-ploeg.

Rest van het artikel ongewijzigd

5.2 Vergoeding van de scheidsrechters
De tekst betreffende de scheidsrechter die twee opeenvolgende wedstrijden fluit op dezelfde dag en
hetzelfde terrein, ontvangt slechts 1 verplaatsingsvergoeding, maar wel 2 wedstrijdvergoedingen.
Dit dient beter verwoord te worden
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Artikel V817 Vergoeding van de scheidsrechters
= Artikel B817, aangevuld met:
2. Per prestatie heeft de scheidsrechter in het recreatief voetbal recht op een vergoeding, afhankelijk van de wedstrijd die hij leidt.
Soort wedstrijd
Vergoeding (EUR)
Recreatief voetbal stijgen en dalen
25,00 EUR
Bekercompetities
Reserven, Veteranen, dames
22,00 EUR
Stagiair
22,00 EUR
Twee opeenvolgende wedstrijden op dezelfde dag en hetzelfde terrein
De scheidsrechter mag maar één verplaatsingsvergoeding aanrekenen, maar ontvangt een verblijfsvergoeding
equivalent aan een verplaatsing van 2 blokken,, maar wel twee wedstrijdvergoedingen
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.

5.3 Specifieke voorwaarden voor eerste heren- en vrouwenploegen in het recreatief voetbal
Daar er in deze wedstrijden wordt gespeeld met doorlopende wissels (Art. V1222) is Art. V1022.12 niet
controleerbaar door bondsinstanties of scheidsrechter, daar deze wissels niet genoteerd worden.
V1022.12 dient dus geschrapt te worden
Artikel V1022Specifieke voorwaarden voor de eerste heren- en vrouwenploegen in het recreatief
voetbal
1. Opstellen van spelers in meerdere (senior)ploegen (inbegrepen de veteranen) van dezelfde club
11. Per wedstrijd mogen maximaal vier spelers, die aan een andere wedstrijd van hetzelfde weekend geheel of gedeeltelijk hebben
deelgenomen. op het wedstrijdblad worden ingeschreven.
12. Indien een wedstrijd , om gelijk welke reden, niet plaatsheeft, mogen de spelers, die tot de kern van deze ploeg behoren, in
hetzelfde weekend maximaal 1 speelhelft worden opgesteld in een wedstrijd van een lagere ploeg.
2. Een speler, die uitgesloten werd in een voorgaande wedstrijd, mag tijdens hetzelfde weekend niet worden ingeschreven op het
wedstrijdblad van een andere ploeg van de club.
3. Toelichtingen
31. Worden beschouwd als behorende tot de kern van een ploeg: de vijftien spelers die hebben deelgenomen aan het grootst aantal
wedstrijdhelften tijdens de zes voorbije officiële wedstrijden door die ploeg betwist in de competitie in kwestie. Spelers, die aan een
zelfde aantal wedstrijdhelften hebben deelgenomen als de speler die als vijftiende deel uit maakt van de kern, behoren eveneens tot
de kern van die ploeg.
32. Voor de bepaling hogere en lagere ploeg geldt de rangschikking van hoger naar lager; eerste klasse, tweede klasse, derde klasse
en veteranen.
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6. (VV-18-13) Voorstel wijziging art.V451 – Verzoek tot toekenning van een jeugdlicentie
Voetbal Vlaanderen Interprovinciaal of provinciaal voetbal
1. Ingediend door
Voetbal Vlaanderen Sporttechnisch departement.
2. Motivering
Een reglementswijziging is gevraagd gezien het indienen van een ter beschikking gesteld document, met de
vraag aan de club of het wenst deel te nemen aan interprovinciaal of provinciaal jeugdvoetbal, geen
meerwaarde meer biedt.
Een geldig auditverslag is geldig voor drie seizoenen en biedt toegang tot het behaalde niveau voor de club
die een audit liet uitvoeren. Deze resultaten worden aangeleverd door het auditbureau, tweemaal per jaar
aan Voetbal Vlaanderen, zowel in het voor-, als in het najaar.
Hierdoor is het nogmaals kenbaar maken van deelname aan het gewenste niveau niet meer nodig, gezien de
resultaten van een audit door de centrale administratie gekend zijn.
Het is echter wel nodig dat een club kenbaar maakt INDIEN ZE EEN ANDER NIVEAU WENST TE SPELEN
ONDANKS HET BEHAALDE RESULTAAT dmv een mail te sturen aan de centrale administratie, met de
bevestiging van het gewenste niveau.
Aanvullend zorgt dit voor minder administratie voor zowel de club als het centrale secretariaat.
Enkel de Vlaamse elite clubs dienen wel nog een ter beschikking gesteld document te bezorgen aan de
centrale administratie.
De uiterste datum tot het indienen van het verzoek “jeugdlicentie Voetbal Vlaanderen” werd verplaatst van 1
naar 5 april, gezien de clubs ten laatste op 31 maart bericht worden over het resultaat van de externe audit.
Hierdoor hebben de clubs enkele dagen langer tijd om te reageren INDIEN ZE EEN ANDER NIVEAU WENSEN
TE SPELEN ONDANKS HET BEHAALDE RESULTAAT.
3. Goedkeuring vereist van
Voetbal Vlaanderen
4. Inwerkingtreding
01.07.2019
5. Voorgestelde teksten
Artikel 451

Verzoek tot toekenning van een jeugdlicentie Voetbal
Vlaanderen Interprovinciaal of provinciaal voetbal

1. De aanvraag tot deelname aan de interprovinciale of provinciale jeugdcompetitie moet ingediend worden
uiterlijk op 1 april, voorafgaand aan het daaropvolgend seizoen. Hiervoor zal een document ter beschikking
worden gesteld door de centrale administratie.
1. De aanvraag tot deelname aan de interprovinciale of provinciale jeugdcompetitie wordt bepaald door het resultaat van de audit,
uitgevoerd door het auditbureau.
Een geldig auditverslag (2, 3 of 4 sterren) is geldig voor drie seizoenen en biedt toegang tot het behaalde niveau, indien voldaan wordt
aan de 4 kwaliteitscriteria. (zie art.V452 en V454)
De centrale administratie verstuurt een communicatie aan de betrokken clubs om, enkel in geval men niet op het niveau wenst deel te
nemen van het behaalde resultaat van de audit, de administratie op de hoogte te brengen, uiterlijk 5 april.
De elite clubs die wensen deel te nemen aan provinciaal jeugdvoetbal dienen hun verzoek tot deelname aan de centrale administratie
te bezorgen, via een ter beschikking gesteld document, uiterlijk 5 april.
Rest blijft ongewijzigd.
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7. (VV-18-14) Voorstel wijziging art.B1019 – Specifieke voorwaarden voor deelname aan wedstrijden van
vrouwenploegen

1. Ingediend door:
Liga Brabant VV via de VSC

2. Motivering:
In de reglementsteksten aangaande de klasseverlaging van de vrouwen wordt er nog altijd gesproken van
“de vorige speeldag” terwijl bij de heren overal rekening gehouden wordt met “ de vorige wedstrijd”
De bedoeling van dit voorstel beoogt de reglementering voor beide disciplines op mekaar af te stemmen.

3. Goedkeuring vereist van:
Pro League, ACFF, VFV

4. Inwerkingtreding
1.07.2019

5.Voorgestelde tekst
Artikel

B1019

Specifieke voorwaarden voor deelname aan wedstrijden van
vrouwenploegen

Onveranderd tot :
3. Klasseverlaging tussen de verschillende eerste ploegen van een club, in kampioenschapswedstrijden
31. Het verbod tot klasseverlaging betekent dat maximum drie speelsters die bij de vorige speeldag aan de vorige officiële
kampioenschapswedstrijd van de A-ploeg effectief hebben deelgenomen, mogen deelnemen aan een kampioenschapswedstrijd van
een andere eerste ploeg van deze club. Bovendien mag slechts één van deze speelsters tijdens die wedstrijd van de A-ploeg meer dan
één speelhelft gespeeld hebben.
32. Het verbod tot klasseverlaging betekent dat maximum vier speelsters die bij de vorige speeldag aan de vorige officiële
kampioenschapswedstrijd van de A- of B-ploeg effectief hebben deelgenomen, mogen deelnemen aan een kampioenschapswedstrijd
van de C-ploeg. Bovendien mag slechts één van deze speelsters tijdens die wedstrijd van de A-ploeg of de B-ploeg meer dan één
speelhelft gespeeld hebben.
33. Het verbod tot klasseverlaging betekent dat maximum vier speelsters die bij de vorige speeldag aan de vorige officiële
kampioenschapswedstrijd van de A-, B- of C-ploeg effectief hebben deelgenomen, mogen deelnemen aan een
kampioenschapswedstrijd van de D-ploeg. Bovendien mag slechts één van deze speelsters tijdens die wedstrijd van de A-, B- of de Cploeg meer dan één speelhelft gespeeld hebben.
34. Het verbod tot klasseverlaging betekent dat maximum vier speelsters die bij de vorige speeldag aan de vorige officiële
kampioenschapswedstrijd van de A-, B-, C- of D-ploeg effectief hebben deelgenomen, mogen deelnemen aan een
kampioenschapswedstrijd van de E-ploeg. Bovendien mag slechts één van deze speelsters tijdens die wedstrijd van de A-, B, C- of de
D-ploeg meer dan één speelhelft gespeeld hebben.
35. Het verbod tot klasseverlaging betekent dat maximum vier speelsters die bij de vorige speeldag aan de vorige officiële
kampioenschapswedstrijd van de A-, B-, C-, D- of E-ploeg effectief hebben deelgenomen, mogen deelnemen aan een
kampioenschapswedstrijd van de F-ploeg. Bovendien mag slechts één van deze speelsters tijdens die wedstrijd van de A-, B, C-, D- of
de E-ploeg meer dan één speelhelft gespeeld hebben.
36. Indien een speelster aan meerdere officiële wedstrijden van de kampioenschappen van de vorige speeldag heeft deelgenomen,
wordt de wedstrijd waarin de speelster het grootste aantal speelminuten kreeg in één en dezelfde wedstrijd in aanmerking genomen als
vorige wedstrijd om het verbod tot klasseverlaging te bepalen.
37. Indien een club in de laagste provinciale afdeling meerdere eerste ploegen in lijn brengt, gelden de regels van klasseverlaging niet
tussen deze eerste ploegen.
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38. Voor de toepassing van bovenstaande modaliteiten, legt de ploeg voor aanvang van de wedstrijd een kopie van het wedstrijdblad
van de laatste officiële kampioenschapswedstrijd(en) van de vorige speeldag van zijn hoger spelende eerste ploeg(en) voor aan de
afgevaardigde van de tegenstrever en de scheidsrechter. Indien een wedstrijd om één of andere reden niet effectief aangevangen werd,
geldt het wedstrijdblad van de vorige effectief gespeelde wedstrijd. Bij het niet naleven van deze verplichting, kan de afgevaardigde
deze tekortkoming noteren op het wedstrijdblad en wordt er een administratieve boete van 40,00 EUR opgelegd.
4. Klasseverlaging in de beker van Belgie
41. Klasseverlaging in de voorronde, eerste en tweede ronde
411. Ten laatste een dag voor haar eerste bekerwedstrijd dient de club die met een B-ploeg aan de beker deelneemt een lijst van elf
(11) gekwalificeerde A-speelsters (naam en geboortedatum) aan het Competitions Department over te maken (per post, per fax, per
mail of via E-Kickoff).
Deze elf speelsters zijn tijdens de voorronde, eerste en tweede ronde voor hun ingeschreven B- en C-ploeg niet speelgerechtigd.
412. Ten laatste een dag voor haar eerste bekerwedstrijd dient de club die met een C-ploeg aan de beker deelneemt een bijkomende
lijst van elf (11) gekwalificeerde A- of B-speelsters (naam en geboortedatum) aan het Competitions Department over te maken (per post,
per fax, per mail of via E-Kickoff).
Deze elf speelsters zijn tijdens de voorronde, eerste en tweede ronde niet speelgerechtigd voor hun ingeschreven C-ploeg.
413. Daartoe legt de club van een B of C-ploeg voor aanvang van de wedstrijd een kopie van deze bij het Competitions Department
ingediende lijst(en) voor aan de afgevaardigde van de tegenstrever en de scheidsrechter. Bij het niet-naleven van deze verplichting, kan
de afgevaardigde deze tekortkoming laten noteren op het wedstrijdblad en wordt er een administratieve boete van 40,00 EUR opgelegd.
42. Klasseverlaging vanaf de derde ronde
421. Het verbod tot klasseverlaging vanaf de derde ronde in bekerwedstrijden betekent dat maximum drie speelsters die bij de vorige
speeldag van aan de vorige officiële wedstrijd (beker- of kampioenschapswedstrijd) van de A-ploeg effectief hebben deelgenomen,
mogen deelnemen aan een bekerwedstrijd van een andere eerste ploeg van deze club. Bovendien mag slechts één van deze speelsters
tijdens die wedstrijd van de A-ploeg meer dan één speelhelft gespeeld hebben
422. Het verbod tot klasseverlaging vanaf de derde ronde in bekerwedstrijden betekent dat maximum vier speelsters die bij de vorige
speeldag van aan de vorige officiële wedstrijd (beker- of kampioenschapswedstrijd) van de A of B-ploeg effectief hebben deelgenomen,
mogen deelnemen aan een bekerwedstrijd van de C-ploeg. Bovendien mag slechts één van deze speelsters tijdens die wedstrijd van
de A- of B-ploeg meer dan één speelhelft gespeeld hebben.
423. Daartoe legt de club van een B- of C-ploeg voor aanvang van de wedstrijd een kopie van het wedstrijdblad van de vorige officiële
speeldag (beker- of kampioenschapswedstrijd) van zijn A-ploeg en zijn eventuele B-ploeg voor aan de afgevaardigde van de
tegenstrever en de scheidsrechter. Bij het niet-naleven van deze verplichting, kan de afgevaardigde deze tekortkoming laten noteren
op het wedstrijdblad en wordt er een administratieve boete van 40,00 EUR opgelegd.
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8. Stand van zaken omtrent art.221 - Kosten van de leden van de bondsinstanties
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9. Mededelingen Raad van Bestuur Voetbal Vlaanderen
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10. Inbreng vanwege de entiteiten
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