Versie 19.01.2018
Aanpassingen aan te brengen in statuten en reglement naar aanleiding van het bestaan van een
“Vlaamse Studiecommissie”
1. De vzw-wetgeving voorziet dat er 2 beslissingsniveaus zijn in een vzw: de Algemene
Vergadering (AV) en de Raad van Bestuur (RVB)
2. De AV heeft de bevoegdheden die haar door de Wet zijn toegekend (dit zijn
minimumbevoegdheden die aan geen ander orgaan mogen worden overgedragen door AV)
en bevoegdheden die in de statuten uitdrukkelijk zijn omschreven.
Alle andere bevoegdheden komen toe aan de RVB (zie ook V231.21)
3. De Wet bepaalt dat de wijziging van de statuten een bevoegdheid is van de AV, maar bepaalt
niet wie het (huishoudelijk) reglement opstelt of beheert.
In de overgrote meerderheid van de gevallen is dat de RVB daar dit soepeler werkt dan de AV
4. In onze huidige statuten staat niet vermeld dat er ook een (huishoudelijk) reglement is, wie
dit opstelt en door wie het kan worden gewijzigd. Dit dient dus toegevoegd te worden.
Indien hier niet naar verwezen wordt in de statuten heeft het reglement zelfs geen
bestaansrecht, hetgeen problematisch is.
5. De RVB kan bepaalde bevoegdheden delegeren. Dit is nu zo al voorzien voor het “dagelijks
bestuur” (Art. 12) en de rol van adviseurs (Art.13)
In de statuten dient dus ook vermeld te worden dat, uitgezonderd voor de aangelegenheden
van bestuur en organisatie van de vereniging, en de samenstelling, bevoegdheid en
stemmenverdeling van de VSC, de “reglementaire” bevoegdheid wordt overgedragen aan de
VSC.
(men kan niet toelaten dat VSC zelf bepaalt wat samenstelling en bevoegdheden zijn)
De AV neemt dan kennis van de doorgevoerde wijzigingen.
6. De RVB draagt echter de eindverantwoordelijkheid voor het reglement, en indien voorstellen
of beslissingen indruisen tegen wetten of decreten, of tegen het actuele beleidsplan van
Voetbal Vlaanderen, moet de RVB kunnen tussenkomen.
Dat is het “toetsingsrecht” van de RVB
7. Voor de Vlaamse Studiecommissie (de VSC) dient voorzien te worden in een nieuwe
stemverdeling, gezien het toetreden van 3 federaties.
Tevens wordt de procedure in geval van verzet van de RVB bepaald, en wordt de term
“entiteit” (gebruikt in een andere context) vervangen door “delegatie”
8. Dit leidt ons tot de volgende teksten, waarbij nog dient opgemerkt te worden dat bij de
toetreding van drie federaties tot Voetbal Vlaanderen, de statuten aangepast werden (versie
22.3.2017)
Sommige wijzigingen hebben echter ook een invloed op boek V, maar werden daar niet
doorgevoerd (zoals bvb. het aantal keren dat de Algemene Vergadering minimaal wordt
samengeroepen). Dit wordt nu aangepast.
9. Met medeweten van de Pro League wordt hun vertegenwoordiging in de Raad van Bestuur
geschrapt.
Uiteraard blijven ze wel vertegenwoordigd in de Algemene Vergadering, daar hun Vlaamse
clubs ook deel uitmaken van Voetbal Vlaanderen

Wijzigingen aan de statuten

Voetbal Vlaanderen
Vereniging zonder winstoogmerk
Zetel : 1020 Brussel, Houba de Strooperlaan 145
Ondernemingsnummer : 0808 165 002
STATUTEN
BENAMING, ZETEL, DUUR, REGLEMENT
Art. 1.- Naam
Art. 2.- Zetel
Art. 3.- Doel
Art. 4.- Duur
Art. 5.- Reglement
Als aanvulling van de statuten, wordt er door de Raad van Bestuur tevens een “reglement”

opgesteld, dat vervat zit in verschillende boeken (V, B, P, G, M, R….)
LEDEN.
Artikel 6. – Toegetreden leden.
6.1 Alle natuurlijke personen die bij Voetbal Vlaanderen aansluiten zijn toegetreden leden. De
voorwaarden tot toetreding worden bij reglement van Voetbal Vlaanderen vastgelegd. Door de
aansluiting aanvaardt het lid de statuten en reglementen van de vereniging en het reglement van
Voetbal Vlaanderen.
Rest, behoudens nummering, ongewijzigd

Artikel 7 – Effectieve leden.
Artikel 8 – Kandidaturen.
Artikel 9 – Duur van het mandaat.
Het mandaat van de effectieve leden bedraagt vier jaar.
Om de twee jaar is de helft van de effectieve leden uittredend en herkiesbaar. De manier van
vernieuwen van de mandaten is opgenomen als bijlage aan het reglement wordt bijgehouden door het
secretariaat van Voetbal Vlaanderen.
Indien een effectief lid om de een of andere reden moet vervangen worden, zal de vervanger het
mandaat voleindigen.

Artikel 10 – Bijdrage – Ontslag – Uitsluiting.
Ongewijzigd, behoudens nummering

BESTUUR.
Art. 11 – Samenstelling.
Ongewijzigd, behoudens nummering, behalve:

11.2 De Raad van Bestuur van Voetbal Vlaanderen bestaat uit vertegenwoordigers van:
- Voor het competitieve veldvoetbal: tien negen leden

•
•
•
•
•

-

Vlaamse clubs van het betaald voetbal: een
Vlaamse clubs 1ste klasse amateurs: een
Vlaamse clubs 2de klasse amateurs: een
Vlaamse clubs 3de klasse amateurs: een
Provinciale afdelingen: zes, te weten één lid per Vlaamse provincie en een tweede
lid behorend tot de Vlaamse provincie met de grootste sportactiviteit

Voor het vrouwenvoetbal: één lid
Voor het zaalvoetbal/futsal: één lid
Voor het recreatieve voetbal: twee leden (één van elk van de toetredende federaties)
Voor het minivoetbal: één lid

11.3 Het mandaat van de bestuurders loopt over vier jaar met aanvang onmiddellijk na de Algemene
Vergadering die ze heeft benoemd en loopt tot de Algemene Vergadering van vier jaar later.
Om de twee jaar, in de onpare jaren, is de helft van de bestuurders uittredend en herkiesbaar. De
manier van vernieuwen van de mandaten is opgenomen als bijlage aan het reglement wordt
bijgehouden door het secretariaat van Voetbal Vlaanderen
Indien een bestuurder om de een of andere reden moet vervangen worden, zal de vervanger het
mandaat voleindigen

Art. 12 – Kandidatuurstelling.
Ongewijzigd, behoudens nummering, behalve:
12.1 De kandidaturen voor bestuurder moeten bij de Raad van Bestuur worden ingediend vóór een
door deze Raad bepaalde datum. De wijze van voordragen wordt bij reglement van Voetbal Vlaanderen
bepaald. Enkel toegetreden leden kunnen zich kandidaat stellen.

Art. 13 – Dagelijks bestuur. Overdracht van bevoegdheden
13.1. Dagelijks bestuur
De Raad van Bestuur zal voor bepaalde handelingen en zaken, alsook de daden van dagelijks
bestuur en personeelsbeleid, zijn bevoegdheid overdragen aan een dagelijks bestuur, zonder
dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van Voetbal Vlaanderen
of de algemene bestuursbevoegdheid van de Raad van Bestuur
Maken deel uit van het dagelijks bestuur:
- de voorzitter en ondervoorzitters van de Raad van Bestuur
- de twee leden verkozen voor het dagelijks bestuur
- de secretaris-generaal
- de penningmeester
Indien de secretaris-generaal en/of de penningmeester geen lid zijn van de Raad van Bestuur,
hebben ze geen stemrecht in het dagelijks bestuur

13.2. De Vlaamse Studiecommissie
13.2.1 De reglementaire bevoegdheid, uitgezonderd voor aangelegenheden van bestuur en
organisatie van de vereniging, wordt toevertrouwd aan de Vlaamse Studiecommissie (VSC),
waarvan de bevoegdheden, samenstelling en stemverhoudingen vastgelegd worden door de
Algemene Vergadering.
De Raad van Bestuur van Voetbal Vlaanderen heeft het recht zich te verzetten tegen
voorstellen of beslissingen omtrent reglementswijzigingen die in strijd zijn met wettelijke of
decretale bepalingen, of indruisen tegen het actuele beleidsplan van Voetbal Vlaanderen
De te volgen procedure is in dit verband:
-

In alle materies, na de publicatie in de agenda of na de uiteindelijke stemming in
openbare zitting, kan de voorzitter van Voetbal Vlaanderen of bij ontstentenis van
deze zijn plaatsvervanger, verklaren dat een voorstel tot reglementswijziging of
een gestemde wijziging indruist tegen het actuele beleidsplan van Voetbal
Vlaanderen of in strijd is met wettelijke of decretale bepalingen.
Deze beslissing dient uiterlijk 5 dagen na de zitting van de VSC per mail te worden
medegedeeld aan het secretariaat van de VSC

-

In dat geval wordt het beoogde onderzoek van het voorstel tot
reglementswijziging of de beslissing van de VSC opgeschort en overgedragen aan
de Raad van Bestuur van Voetbal Vlaanderen die binnen de 30 dagen een
beslissing moet nemen met een gekwalificeerde meerderheid van 2/3 van de
aanwezige leden.

-

Indien de Raad van Bestuur met de vereiste meerderheid het voorstel of de
beslissing als strijdig beschouwt met het actuele beleidsplan of met wettelijke of
decretale bepalingen, wordt de Vlaamse Studiecommissie van de beslissing mét
motivering in kennis gesteld.
Naargelang het geval, verdwijnt het voorstel van de agenda of wordt de genomen
beslissing geannuleerd.
In het andere geval wordt het punt terug verzonden naar de VSC, of wordt de
genomen beslissing uitgevoerd.

13.2.2 De bevoegdheden van de VSC zijn:
-

-

bestudeert en kan haar goedkeuring verlenen aan de voorstellen tot wijziging aan de
reglementaire bepalingen;
formuleert, bestudeert, onderhandelt en amendeert zo nodig, de voorstellen tot
reglementswijziging met directe of indirecte invloed op het amateurvoetbal in
Vlaanderen;
bespreekt problematieken waarmee amateurclubs geconfronteerd worden. De voorzitter
zal hiervan verslag uitbrengen in de Raad van Bestuur

13.2.3. Samenstelling
De VSC is als volgt samengesteld:
-

Met stemrecht in alle gevallen:

-

de vijf provinciale studiecommissies/reglementscommissies, te weten: Antwerpen,
Limburg, Oost-Vlaanderen, Brabant VV, West-Vlaanderen, elk met 2 vertegenwoordigers;
Deze vijf delegaties beschikken ieder over één stem

-

de Vereniging van de Amateurclubs van Hogere afdelingen (VACHA), te weten: de Vlaamse
clubs van de 1ste klasse amateurs en de 2de en 3de klasse amateurs Voetbal Vlaanderen,
met 3 vertegenwoordigers
Deze delegatie beschikt over twee stemmen.

Dit stemrecht, door beslissing van het Bureau van de VSC, vervalt echter indien de provincie
of de VACHA helemaal geen belang heeft bij de voorgestelde wijziging.
-

Met stemrecht indien het behandeld voorstel specifiek betrekking heeft op:

-

Vrouwenvoetbal met 2 vertegenwoordigers;
Futsal met 2 vertegenwoordigers;
Recreatief voetbal: twee vertegenwoordigers (één van elk van de toetredende
federaties):
Minivoetbal: één vertegenwoordiger.

-

Deze delegaties beschikken in voorkomend geval over één stem
Dit stemrecht wordt al dan niet toegekend door beslissing van het Bureau van de VSC
In de andere gevallen, die niet specifiek op hen van toepassing zijn, beschkken deze delegaties
over een adviserende stem:
-

Maken deel uit van de Vlaamse Studiecommissie, zonder stemrecht:

De voorzitter van Voetbal Vlaanderen;
De secretaris-generaal van Voetbal Vlaanderen
- De gemandateerde vertegenwoordiger van de Raad van Bestuur van Voetbal Vlaanderen
- Eén vertegenwoordiger van de scheidsrechters, aangeduid door de leden van het Bureau
Arbitrage Voetbal Vlaanderen
De overige leden van de Raad van Bestuur van Voetbal Vlaanderen worden uitgenodigd op de
zittingen, eveneens zonder stemrecht.
13.2.4 Besluitvorming
Om een voorstel goed te keuren dient minstens 71% van de stemmen uitgebracht door de
stemgerechtigde delegaties zoals vastgesteld door het Bureau van VSC in te stemmen met het
voorstel.
Specifiek betekent dit:
Aantal uit te Aantal
brengen
stemmen om
stemmen
quorum
te
bereiken
4
3

5
6
7
8
9
10
11

4
5
5
6
7
8
8
13.3. Adviseurs.

De Raad van Bestuur kan ook adviseurs benoemen en voor bepaalde taken aan personen
buiten de Raad opdrachten geven.
Art. 14 – Besluitvorming.
Ongewijzigd, behalve

14.4 De besluiten worden genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen der
aanwezige leden.
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of van de persoon die zijn ambt
waarneemt doorslaggevend.
Art. 15, 16, 17 en 18 ongewijzigd

ALGEMENE VERGADERING.
Art. 19- Samenstelling- Stemverdeling
Ongewijzigd

Art. 20 – Bevoegdheden.
20.1 De algemene vergadering is alleen bevoegd om te beraadslagen en te beslissen over:
- goedkeuring van de wijziging van de statuten;
- kennisname van de wijzigingen aan het reglement van Voetbal Vlaanderen
- bepalen samenstelling, bevoegdheden en stemverhoudingen van de Vlaamse Studiecommissie (VSC)
- goedkeuring van begroting en rekeningen;
- goedkeuren van de wijzigingen aan reglementen;
- uitsluiting van een lid;
- kwijting aan de bestuurders en de commissarissen;
- vrijwillige ontbinding van de vereniging;
- benoeming en afzetting van de bestuurders;
- benoeming en afzetting van de commissarissen en bepalen van hun bezoldiging;
- omzetting van de vereniging in een vennootschap met sociaal oogmerk;
- alle gevallen waarin de statuten dit vereisen.
20.2 Alle andere bevoegdheden worden overgedragen naar de Raad van Bestuur.
20.3 De leden van Voetbal Vlaanderen zijn slechts gerechtigd tot de deelname aan de stemming op de
algemene vergadering voor zover zij volledig in orde zijn met de verplichtingen voorzien bij de statuten
en het reglement van Voetbal Vlaanderen.
Rest van de artikels ongewijzigd

Wijzigingen aan het reglement
Artikel V23

Huishoudelijk Reglement van Voetbal Vlaanderen (VV)

Onderhavige bepalingen (reglement en bijlagen) De bepalingen van de boeken B, P en de bijlagen aan het reglement gelden,
waar toepasselijk, ook onverkort voor Voetbal Vlaanderen (VV), Vlaamse vleugel van de KBVB.
Elke verwijzing naar de KBVB is, waar relevant en behoudens tegenstrijdige bepaling, ook toepasselijk op Voetbal Vlaanderen.

Artikel V105

Voetbal Vlaanderen: samenstelling ● Toegetreden leden ● Effectieve
leden

215. De toegetreden clubs, verenigingen, verstandhoudingen en entiteiten die hun verplichtingen tegenover de vereniging niet
nakomen of die de statuten of het huishoudelijk reglement de reglementaire bepalingen van Voetbal Vlaanderen (Art. V116)
overtreden, kunnen uitgesloten worden door de Algemene Vergadering, op voorstel van de Raad van Bestuur, volgens de
modaliteiten bepaald in de titels 3 en 19 van dit reglement.

Artikel V112

Voetbal Vlaanderen : bevoegdheden

2. De reglementaire, de uitvoerende en de sportieve, disciplinaire en rechtsprekende bevoegdheid zijn strikt gescheiden:
21. De reglementaire bevoegdheid betreffende dit reglement Voetbal Vlaanderen (boek V) komt toe aan de Algemene
Vergadering van Voetbal Vlaanderen. de Vlaamse Studiecommissie (Art. V226)
22. De uitvoerende bevoegdheid komt toe aan de Raad van Bestuur van Voetbal Vlaanderen.
De Raad van Bestuur is voor zijn administratief, sportief en financieel beheer alleen verantwoording verschuldigd aan de
Algemene Vergadering.
23. De sportieve, disciplinaire en rechtsprekende bevoegdheid komt toe aan de algemene vergaderingen en de
bondsinstanties, waaraan dergelijke bevoegdheid verleend werd.
3. De Raad van Bestuur van Voetbal Vlaanderen heeft de bevoegdheid dit huishoudelijk reglement het reglement van Voetbal
Vlaanderen (boek V) te interpreteren (Art. V120).

Artikel V116

Opdeling van de reglementaire bepalingen

1. De reglementaire bepalingen van Voetbal Vlaanderen zijn als volgt opgebouwd:
11. De statuten van de vzw Voetbal Vlaanderen
12. Het reglement van Voetbal Vlaanderen (boek V)
13. Het reglement van de KBVB, zowel het basisreglement (boek B) als de specifieke reglementeringen voor een bepaalde
sporttak
14. De bijlagen aan het reglement KBVB
2. De statuten, en het huishoudelijk reglement Alle reglementaire bepalingen worden gepubliceerd op de website van Voetbal
Vlaanderen of van de KBVB

Artikel V126

Definitie ● Leiding ● Bevoegdheden ● Plaats ● Datum ● Buitengewone
algemene vergadering

3. De algemene vergadering wordt driemaal minimaal tweemaal per jaar bijeengeroepen : een eerste maal in het eerste
trimester de loop van de maand juni (o.m. voor het goedkeuren van de rekeningen), een tweede maal in de loop van de maand
juni (o.m. voor benoemingen en afzettingen) en een derde tweede maal in de loop van het laatste trimester (o.m. voor het
goedkeuren van de begroting van volgend jaar).

Artikel V127

Uitnodiging - Agenda

3. De agenda omvat minstens volgende punten:
-

goedkeuring van de wijziging van de statuten en van het huishoudelijk reglement;
kennisname van de wijzigingen aan het reglement van Voetbal Vlaanderen
bepalen samenstelling en werking van de Vlaamse Studiecommissie (VSC)
de benoeming en afzetting van de bestuurders en het bepalen van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt
toegekend,
de benoeming en afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt
toegekend,
de goedkeuring van de begroting en van de rekeningen,
de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen,
de uitsluiting van een lid,
alle gevallen waarin de statuten dat vereisen.

Artikel V231

De Raad van Bestuur van Voetbal Vlaanderen

1. Samenstelling
11. Voetbal Vlaanderen wordt bestuurd door een Raad van Bestuur.
Het aantal mandaten bedraagt minstens veertien en ten hoogste twintig. Zij worden benoemd door de Algemene Vergadering
en zijn ten allen tijde door deze afzetbaar.
12. De Raad van Bestuur van Voetbal Vlaanderen bestaat uit vertegenwoordigers van:
-

-

Voor het competitieve veldvoetbal: tien negen leden
• Vlaamse clubs van het profvoetbal: één lid, voorgedragen door de Vlaamse clubs van het profvoetbal
• Vlaamse clubs 1ste klasse amateurs: één lid voorgedragen door de Vlaamse clubs van de 1ste klasse amateurs
• Clubs 2de klasse amateurs Voetbal Vlaanderen: één lid voorgedragen door de Vlaamse clubs van de 2 de klasse
amateurs Voetbal Vlaanderen
• Clubs 3de klasse amateurs Voetbal Vlaanderen: één lid voorgedragen door de Vlaamse clubs van de 3 de klasse
amateurs Voetbal Vlaanderen
• Provinciale afdelingen: zes leden, te weten één lid per Vlaamse provincie en een tweede lid behorend tot de Vlaamse
provincie met de grootste sportactiviteit. Deze leden worden aangeduid door de clubs van de provincie, verzameld
in hun provinciale verstandhouding (eventueel de provinciale verstandhouding van lagere afdelingen), handelend
conform haar statuten en/of gebruiken.
Voor het vrouwenvoetbal: één lid voorgedragen door de Vlaamse clubs van het vrouwenvoetbal
Voor het zaalvoetbal/futsal: één lid, voorgedragen door de Vlaamse clubs van het zaalvoetbal/Futsal
Voor het recreatieve veldvoetbal en het minivoetbal: drie leden (één van elk van de toetredende federaties)

De leden van de Raad van Bestuur mogen effectieve leden van Voetbal Vlaanderen zijn.
Deze leden zijn, indien relevant, ook de leden die hun entiteit of provincie vertegenwoordigen in het Uitvoerend Comité van de
koepelorganisatie KBVB.
Rest van het artikel ongewijzigd

Artikel V234

De Secretaris-generaal van Voetbal Vlaanderen

4. Zijn specifieke bevoegdheden zijn de volgende:
-

hij verzekert de dagelijkse leiding van Voetbal Vlaanderen in alle materies;
hij neemt kennis van de briefwisseling en geeft er onmiddellijk gevolg aan indien het voorwerp ervan door de statuten,
het huishoudelijk reglement, het reglement van de KBVB reglementaire bepalingen (Art. V116) of de rechtspraak geregeld
is;
hij legt aan de Raad van Bestuur of aan het Dagelijks bestuur de agendapunten voor, met voor iedere zaak een nota
nopens haar ganse toedracht en met vermelding van het reglement en de precedenten welke er betrekking op hebben;
hij treft, in overleg met de voorzitter of met twee leden van de Raad van Bestuur, alle maatregelen i.v.m. de aanwerving
of het ontslag van het personeel;

HOOFDSTUK 4: DE REGELGEVENDE INSTANTIE:
DE VLAAMSE STUDIECOMMISSIE (VSC)
Artikel V226

De Vlaamse Studiecommissie (VSC)

1.Definitie
De Vlaamse Studiecommissie is het wetgevende orgaan , uitgezonderd voor de aangelegenheden van bestuur en organisatie
van de vereniging, de regelgevende instantie van Voetbal Vlaanderen, en beschikt daartoe over de haar toegekende
reglementaire bevoegdheid.
Zij vertegenwoordigt Voetbal Vlaanderen binnen de Nationale Reglementscommissie van de KBVB.
2. Taken bevoegdheden van de VSC- Eventueel verzet van de Raad van Bestuur van Voetbal Vlaanderen
21. De VSC:
-

bestudeert en kan haar goedkeuring verlenen aan de voorstellen tot wijziging aan de reglementaire bepalingen;
formuleert, bestudeert, onderhandelt en amendeert zo nodig, de voorstellen tot reglementswijziging met directe of
indirecte invloed op het amateurvoetbal in Vlaanderen;
bespreekt problematieken waarmee amateurclubs geconfronteerd worden. De voorzitter zal hiervan verslag uitbrengen
in de Raad van Bestuur

22. De Raad van Bestuur van Voetbal Vlaanderen, uiteindelijke verantwoordelijke voor de vzw Voetbal Vlaanderen, heeft
evenwel het recht zich te verzetten tegen voorstellen of beslissingen omtrent reglementswijzigingen die indruisen tegen het
algemeen belang van het voetbal het actuele beleidsplan van Voetbal Vlaanderen of in strijd zijn met wettelijke of decretale
bepalingen.
De te volgen procedure is in dit verband:
221. In alle materies, na de publicatie in de agenda of na de uiteindelijke stemming in openbare zitting, kan de voorzitter
van Voetbal Vlaanderen of bij ontstentenis van deze zijn plaatsvervanger, verklaren dat een voorstel tot
reglementswijziging of een gestemde wijziging indruist tegen het actuele beleidsplan van Voetbal Vlaanderen een
invloed kan hebben dat ernstige schade berokkent aan de werking van de Voetbal Vlaanderen of in strijd is met
wettelijke of decretale bepalingen.
Deze beslissing dient uiterlijk 5 dagen na de zitting van de VSC per mail te worden medegedeeld aan het secretariaat
van de VSC
222. In dat geval wordt het beoogde onderzoek van het voorstel tot reglementswijziging of de beslissing van de VSC
opgeschort en overgedragen aan de Raad van Bestuur van Voetbal Vlaanderen die binnen de 30 dagen een beslissing
moet nemen met een gekwalificeerde meerderheid van 2/3 van de aanwezige leden.
223. Indien de Raad van Bestuur met de vereiste meerderheid het voorstel of de beslissing als indruisend beschouwt
tegen het actuele beleidsplan of als strijdig beschouwt met de belangen van Voetbal Vlaanderen of met wettelijke of
decretale bepalingen, wordt de Vlaamse Studiecommissie van de beslissing mét motivering in kennis gesteld.
Naargelang het geval, verdwijnt het voorstel van de agenda of wordt de genomen beslissing geannuleerd.
In het andere geval wordt het punt terug verzonden naar de VSC, of wordt de genomen beslissing uitgevoerd.
3. Samenstelling
De VSC is als volgt samengesteld:
31. Met stemrecht in alle gevallen:
-

de vijf provinciale studiecommissies/reglementscommissies, te weten: Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Brabant
VV, West-Vlaanderen, elk met 2 vertegenwoordigers;
Deze vijf delegaties beschikken ieder over één stem

-

de Vereniging van de Amateurclubs van Hogere afdelingen (VACHA), te weten: de Vlaamse clubs van de 1 ste klasse
amateurs en de 2de en 3de klasse amateurs Voetbal Vlaanderen, met 3 vertegenwoordigers
Deze delegatie beschikt over twee stemmen.

Dit stemrecht, door beslissing van het Bureau van de VSC, vervalt echter indien de provincie of de VACHA helemaal geen
belang heeft bij de voorgestelde wijziging.
32. Met stemrecht indien het behandeld voorstel specifiek betrekking heeft op:
-

Vrouwenvoetbal met 2 vertegenwoordigers;
Futsal met 2 vertegenwoordigers;
Recreatief voetbal: twee vertegenwoordigers (één van elk van de toetredende federaties):
Minivoetbal: één vertegenwoordiger.

Deze delegaties beschikken in voorkomend geval over één stem
Dit stemrecht wordt al dan niet toegekend door beslissing van het Bureau van de VSC
In de andere gevallen, die niet specifiek op hen van toepassing zijn, beschkken deze delegaties over een adviserende stem:
33. Worden uitgenodigd als waarnemer, zonder stemrecht
-

De leden van de Raad van Bestuur van Voetbal Vlaanderen;
1 vertegenwoordiger van de scheidsrechters, aangeduid door de leden van het Bureau Arbitrage Voetbal Vlaanderen

33. Maken deel uit van de Vlaamse Studiecommissie, zonder stemrecht:
-

De voorzitter van Voetbal Vlaanderen;
De secretaris-generaal van Voetbal Vlaanderen
De gemandateerde vertegenwoordiger van de Raad van Bestuur van Voetbal Vlaanderen
Eén vertegenwoordiger van de scheidsrechters, aangeduid door de leden van het Bureau Arbitrage Voetbal Vlaanderen

De overige leden van de Raad van Bestuur van Voetbal Vlaanderen worden uitgenodigd op de zittingen, eveneens zonder
stemrecht.
4. De leden van de VSC
41. Voorwaarden waaraan de leden dienen te voldoen
Het lid:
-

voldoet aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden van het bondsreglement;
is aangesloten bij een club die behoort tot de provinciale afdelingen, vrouwenvoetbal, futsal, recreatief voetbal (lid van
respectieve toetredende federaties), of minivoetbal, naargelang de delegatie welke hij/zij vertegenwoordigt;
uit van de 1ste klasse amateurs, de 2de en 3de klasse amateurs Voetbal Vlaanderen dient aangesloten te zijn bij een club
van de betrokken afdeling, of gezien de specificiteit van deze kampioenschappen bij een eerder betrokken club, of bij
Voetbal Vlaanderen rechtstreeks

42. Indiening van de kandidaturen
-

Het aflopen van de mandaten en de verkiesbaarheidsvoorwaarden hiervoor worden uiterlijk 1 augustus in de bondsbladen
gepubliceerd in opdracht van de secretaris-generaal Voetbal Vlaanderen. De zetelende leden zijn uittredend en
herkiesbaar;

-

Op straffe van nietigheid moet elke nieuwe kandidatuur, ondertekend door de kandidaat en de gerechtigd correspondent
ingediend worden, ofwel door de club van toewijzing, of door de secretaris van de Verstandhouding van Vlaamse
amateurclubs van hogere afdelingen indien het een niet-toegewezen aangeslotene betreft.
De kandidatuur moet, op straffe van verval, worden ingediend bij de secretaris-generaal van Voetbal Vlaanderen,
aangetekend uiterlijk op 15 augustus;

43. Verkiezingsmodaliteiten
-

de vertegenwoordigers van de provincies worden verkozen volgens de modaliteiten, eigen aan de provinciale
studiecommissies/reglementscommissies;

-

de vertegenwoordigers van de 1ste, 2de en 3de klasse amateurs worden verkozen door de Vlaamse clubs van de betrokken
afdeling, onder toezicht van de Raad van Bestuur van Voetbal Vlaanderen

-

Voor wat betreft het futsal, vrouwenvoetbal, recreatief voetbal en minivoetbal, worden de vertegenwoordigers door de de
Raad van Bestuur van Voetbal Vlaanderen gekozen uit de lijst van kandidaten, na advies van het lid van de Raad van
Bestuur die deze afdelingen vertegenwoordigt.

-

alle vertegenwoordigers worden uiterlijk op 15 september bekendgemaakt aan de secretaris-generaal van Voetbal
Vlaanderen

44. Vergoeding
-

De leden van de VSC worden niet beschouwd als lid van een officiële bondsinstantie, maar ontvangen een reisvergoeding
en een zittingsvergoeding cfr. Art. B221 van het bondsreglement voor iedere reglementair samengeroepen zitting.

5. Bureel - Voorzitter - Ondervoorzitters - Secretaris
51. Het bureau
Het bureau van de VSC, samengesteld uit 1 voorzitter en 3 ondervoorzitters, allen gesteund door een club of delegatie van
het amateurvoetbal van Voetbal Vlaanderen, wordt gekozen onder de leden van de VSC.
Twee van deze vier leden dienen te behoren tot de delegatie van het provinciale amateurvoetbal, één tot de delegatie van het
amateurvoetbal van hogere afdelingen, en één tot de andere delegaties.
52. De voorzitter
-

wordt verkozen door de leden van de Vlaamse Studiecommissie, voor een mandaat van vier jaar, telkens verlengbaar;
wordt vervangen in de delegatie waar hij deel van uitmaakt;
maakt met een adviserende functie deel uit van de Raad van Bestuur van Voetbal Vlaanderen;
legt de vergaderdata en agenda van de vergaderingen vast;
legt samen met beide de drie ondervoorzitters het interne reglement vast.

53. De ondervoorzitters
De ondervoorzitters worden om het jaar verkozen door de leden, die deel uitmaken van de betrokken delegaties. die deze
entiteiten vertegenwoordigen in de VSC. Eventueel wordt hun mandaat verlengd.
54. De secretaris
-

wordt aangeduid door de Secretaris-generaal van Voetbal Vlaanderen;
stelt de agenda op die hij/zij, met de voorzitter overeenkomt, alvorens te verzenden;
verwittigt alle leden voor de vergadering, via elektronische post, ten laatste de derde werkdag van de maand van de
zitting, met toevoeging van de agenda en alle nuttige stukken op dat moment voorhanden.
stelt de vergaderingsnotulen op die hij, na goedkeuring door de voorzitter, overmaakt aan alle leden binnen de 14 dagen
na datum van de laatste vergadering.

6. Besluitvorming
Om een voorstel goed te keuren dient minstens 71% van de stemmen uitgebracht door de stemgerechtigde delegaties zoals
vastgesteld door het Bureau van VSC in te stemmen met het voorstel.
Specifiek betekent dit:
Aantal uit te
brengen stemmen
4
5
6
7
8
9
10
11

Aantal stemmen
om quorum te
bereiken
3
4
5
5
6
7
8
8

61. Algemeen voorstel zonder specifieke invloed op Vrouwenvoetbal of Futsal, Recreatief voetbal of Minivoetbal. Ingeval van
betwisting van de specifieke invloed beslist de vergadering welke entiteit(en) betrokken zijn bij gewone meerderheid van
stemmen

-

De entiteiten vermeld onder punt 31: beslissing bij 5/7 stemmen.

62. Voorstel met specifieke invloed op vrouwenvoetbal en/of Futsal.
Entiteiten van punt 31 + specifieke entiteit: beslissing bij 6/8 stemmen + naargelang aantal betrokken specifieke entiteiten:
beslissing bij 7/9, 8/10, 9/11 stemmen.
Vraag: wordt aan de entiteiten recreatief voetbal (2) en minivoetbal (1) telkens één stem toegekend ?
Entiteiten van punt 31 + beide specifieke entiteiten: beslissing bij 7/9 stemmen
Er is geen beslissingsrecht omtrent voorstellen met uitsluitend invloed op Betaald voetbal of ACFF geen beslissingsrecht.
7. Procedure
71. De voorstellen tot reglementswijziging, voorzien van een motivering en teksten, ingediend door één van de
vertegenwoordigende delegaties, worden verstuurd aan de secretaris van de VSC en de NRC.
72. De secretaris van de VSC maakt, in samenspraak met zijn voorzitter, een agenda over aan de leden van de VSC en aan
de leden van de Raad van Bestuur van Voetbal Vlaanderen.
73. De beslissingen van de VSC worden overgemaakt voor verder gevolg of verdere bespreking aan de Nationale
Reglementscommissie.

