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VLAAMSE STUDIECOMMISSIE

Brussel, 27 december 2018

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 26 januari 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.
12.
13.
14.

Goedkeuring verslag VSC 07 12 2018
Briefwisseling
Agenda NRC van 28 januari 2019: standpunten Voetbal Vlaanderen
(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
(VV-18-6) Voorstel wijziging art. B1207 - Het speelveld voor het voetbal 8 tegen 8 of 5 tegen 5
(VV1((
(VV-18-7) Voorstel wijziging art.V256 - Provinciale Comités van de Voetbal Vlaanderen provincies
(VV-18-8) Voorstel wijziging art.B1210 - De speciale zones van een terrein
(VV-18-9) Voorstel wijziging art.B1446 – Vriendschappelijke wedstrijden
Bespreking resultaten werkgroep dd.23 01 2019: “Licenties amateurvoetbal”
Bespreking resultaten werkgroep dd.23 01 2019: “Provinciale Algemene Vergadering”
Bespreking resultaten werkgroep dd.23 01 2019: “(VV-18-1) Desaffectatie door de club –
individuele bijdrage”
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 07 12 2018

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 28 01 2019: Standpunt Voetbal Vlaanderen

Bijlage 2 + 3 in de uitnodiging VSC.
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4. (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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5. (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
1. De bondsonderscheidingen, beloning…….
…..
ErkentelijkheidsmedailleDe erkentelijkheidsmedaille kan worden toegekend :

(toe te voegen)
- Een gerechtigd correspondent van een club die twintig jaar ononderbroken zijn
functie binnendezelfde club heeft uitgeoefend.
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 expersoneelsleden 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 twintig jaar
ononderbroken zijn functie binnen dezelfde club heeft uitgeoefend.

De rest van het artikel blijft identiek.
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6. (VV-18-6) Voorstel wijziging art. B1207 - Het speelveld voor het voetbal 8 tegen 8 of 5 tegen 5
1. Ingediend door
Provinciale Studiecommissie Oost-Vlaanderen
2. Motivering
Bijna alle clubs gebruiken hun terreinen, geschikt voor wedstrijden 11 tegen 11, ook voor wedstrijden van
8 tegen 8 en 5 tegen 5.
De clubs dienen de afbakening te regelen met o.a. lage kegels (dopjes), lintjes, enz… . Regelmatig worden
wedstrijden 11v11 gespeeld afwisselend met wedstrijden 8v8 of 5v5 waardoor de clubverantwoordelijken
bijkomend werk hebben om de afbakening op te ruimen en terug te plaatsen.
Op kunstgrasterreinen is de belijning voor wedstrijden 11v11 in een witte kleur, doch terreinen 8v8 en 5v5
worden met een gele lijn afgebakend. In dit voorstel breiden we de mogelijkheid van deze belijning ook uit
op gewone grasvelden door dezelfde gele lijn aan te brengen doch in een niet doorlopende lijn.
3. Goedkeuring vereist van
Pro-League, Voetbal Vlaanderen, ACFF
4. Inwerkingtreding
01.07.2019
5. Voorgestelde teksten
Artikel B1207 Het speelveld voor het voetbal 8 tegen 8 of 5 tegen 5
3. Bepalingen voor speelvelden 8/8 en 5/5
….
35. Wanneer het speelveld gevormd wordt door een deel van een normaal terrein, wordt er zoveel
mogelijk gebruik gemaakt van de bestaande afbakening. Voor de andere afbakeningen gebruikt
men lage kegels (topjes), een dunne lijn van wit zand of andere gehomologeerde
belijningsproducten (toe te voegen) van een andere kleur in niet doorlopende lijn.

De rest van het artikel blijft identiek.
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7. (VV-18-7) Voorstel wijziging art.V256 - Provinciale Comités van de Voetbal Vlaanderen provincies

1. Ingediend door
Provinciale Studiecommissie Oost-Vlaanderen
2. Motivering
Gelet op de verhouding van het aantal ploegen die actief zijn binnen het veldvoetbal en
respectievelijk de andere sportbonden die zijn toegetreden, is er een wanverhouding in het
stemgewicht van de leden binnen het provinciale comités van de provincies.
3. Goedkeuring vereist van
Voetbal Vlaanderen
4. Inwerkingtreding
Onmiddellijk
5. Voorgestelde teksten
HOOFDSTUK 7: SPECIFIEKE INSTANTIES VOOR HET AMATEURVOETBAL
Artikel V256 Provinciale Comités van de Voetbal Vlaanderen provincies
1.Samenstelling - Indeling – Aanvulling
…
14. Elk jaar, na de provinciale algemene vergadering, wordt door al de leden van het provinciaal
Comité het bureau samengesteld (zie Art. B217), dat bestaat uit een Eerste Voorzitter en een
aantal ondervoorzitters.
(toe te voegen)
De stemmenverhouding van de verschillende leden worden als volgt bepaald :
- Leden die aangesteld zijn via de Algemene Vergadering van de desbetreffende provincie voor het
veldvoetbal hebben een stemgewicht van 1 punt.
- Leden die deel uitmaken van het provinciaal comité voor aangelegenheden van het recreatief
voetbal, Futsal en minivoetbal hebben een stemgewicht van 0,5 punt.
De rest van het artikel blijft identiek.
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8. (VV-18-8) Voorstel wijziging art.B1210 - De speciale zones van een terrein

1.Ingediend door:
Departement reglement

2.Motivering
In Art. B1210- De speciale zones van een terrein- werden er uitzonderingen voorzien voor het recreatief
voetbal, voor wat betreft de neutrale zone (1,5 m. i.p.v. 3 m.) en de plaatsen voor wisselspelers (geen
verplichting)
Echter, er werd over het hoofd gezien dat er dan ook voor de beschermingszone een uitzondering dient
voorzien te worden, zoals dat trouwens reeds voor de provinciale vrouwenploegen het geval is.
We stellen dan ook voor om dit in die zin aan te passen

3.Goedkeuring vereist van:
Voetbal Vlaanderen

4.Inwerkingtreding:
Onmiddellijk

5.Voorgestelde teksten

Artikel B1210

De speciale zones van een terrein

1. Neutrale zone: zie “Aanvullingen bij de regels van het voetbalspel”, regel 1.
Voor de clubs die in het profvoetbal 1A spelen: Art. P1210.
2. Beschermingszone
21. Voor wat betreft de speelvelden van de eerste ploegen, deze van de provinciale vrouwenploegen en het recreatief voetbal
uitgezonderd, dient de bescherming van de scheidsrechters en van de bezoekende spelers verzekerd te worden door het
aanleggen, tussen de kleedkamers en het eigenlijke speelveld, van een ruimte van minstens 3 meter breedte, derwijze dat het
publiek er geen toegang toe heeft.
22. Dit gebied mag minder breed zijn indien het de scheidsrechter en de spelers afdoende beschermt, bij voorbeeld wanneer het uit
een overdekte gang bestaat.
23. Deze beschermingszone is niet verplichtend voor de andere speelvelden, doch de thuisspelende club dient de nodige
schikkingen te treffen teneinde de scheidsrechter, de spelers en de officiëlen de mogelijkheid te geven zich zonder gevaar naar
hun kleedkamer te begeven.
24. Wat betreft de draagwijdte van de schorsingen (verbod neutrale zone), wordt dit gebied ook beschouwd als neutrale zone.
Rest van het artikel ongewijzigd
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9. (VV-18-9) Voorstel wijziging art.B1446 – Vriendschappelijke wedstrijden
1. Ingediend door:
Sporttechnisch departement
2. Motivering
In Art. B1446.24- vriendschappelijke wedstrijden- wordt er gesproken over het format waarin de wedstrijden
bij U6 dient gespeeld te worden.
Echter, werd er geen toevoeging gedaan mbt de wedstrijden voor U7, waardoor de indruk zou kunnen
ontstaan dat het toegestaan is om bij U7 vriendschappelijk 5vs5 te mogen spelen. Dit is echter niet de
bedoeling.
We stellen dan ook voor om aan het artikel volgende zin toe te voegen:
“U7 speelt nooit een andere vorm dan 3v3“
3. Goedkeuring vereist van:
Voetbal Vlaanderen
4. Inwerkingtreding:
Onmiddellijk
5.Voorgestelde teksten
Artikel B1446

Vriendschappelijke wedstrijden: regel - formaliteiten

1. Een wedstrijd buiten de officiële competities (Art. B1401), ook diegene als training tussen twee verschillende clubs, moet, in de
voorgeschreven vorm en binnen bepaalde termijnen aan de KBVB gemeld worden.
2. Wedstrijd in België
21. De inrichtende club stuurt de aankondiging, via E-Kickoff naar de bevoegde instantie, d.w.z. de jurisdictie waaronder zij valt, uiterlijk
de dag vóór de wedstrijd, waarbij de datum van betekening rechtsgeldig is,
Dit laat aan de bondsadministratie toe om de wedstrijd te registreren (Art. B1447), zonder dat er een akkoord van de tegenstrever dient
voorgelegd te worden.
Iedere inbreuk leidt tot een boete van 20,00 EUR, die wordt verdubbeld bij herhaald verzuim tijdens hetzelfde seizoen of wanneer het
een wedstrijd tegen een buitenlandse ploeg betreft.
22. De organiserende club moet in het bezit gesteld worden van het akkoord van de andere club of desgevallend van de deelnemende
clubs, ofwel via E-Kickoff ofwel via een schriftelijke akkoordverklaring. Deze verklaring moet de organiserende club, in geval van klacht,
kunnen voorleggen aan de bevoegde bondsinstantie indien deze daarom vraagt.
23. Voor het leiden van vriendschappelijke wedstrijden aangekondigd binnen een termijn van minder dan veertien dagen vóór de
wedstrijd, duidt het bevoegde Bureau Arbitrage slechts in de mate van het mogelijke officieel een scheidsrechter aan.
24. Voor recreatieve competities (zonder rangschikking), tornooien en vriendschappelijke wedstrijden kan er naast 11/11 ook 8/8 of 5/5
gespeeld worden door vrouwen, meisjes, heren en jongens, met uitzondering van de wedstrijden U6 en U7, die moeten gespeeld
worden met respectievelijk 2 tegen 2 en 3 tegen 3.
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10. Bespreking resultaten werkgroep dd.23 01 2019: “licenties amateurvoetbal”
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11. Bespreking resultaten werkgroep dd. 23 01 2019: “Provinciale Algemene Vergadering”
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12. Bespreking resultaten werkgroep dd.23 01 2019: “(VV-18-1) Desaffectatie door de club – individuele
bijdrage”
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13. Mededelingen Raad van Bestuur Voetbal Vlaanderen
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14. Inbreng vanwege de entiteiten
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