Nationale Studiecommissie
Gelieve alle briefwisseling te richten aan:
Secretariaat Nationale Studiecommissie
Houba de Strooperlaan 145
1020 BRUSSEL

Brussel, 31 augustus 2016
Geachte mevrouw, Geachte heer,
We hebben het genoegen u uit te nodigen op de volgende zitting van de Nationale Studiecommissie,
die plaatsheeft op de bondszetel op maandag 12 september 2016 om 19.00 uur.
De agenda van deze zitting bevat de volgende punten:
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Verslag en gestemde teksten van de zitting van 06.06.2016 en 24.06.2016
Briefwisseling
Interpretaties Uitvoerend Comité en beslissingen algemene vergadering vzw KBVB
(16-01) 1ste provinciale afdeling
(16-02) Gemeenschappelijke kosten
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Met de meeste hoogachting,
Bart De Leener,

Secretaris van de NSC
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1. Verkiezing van een voorzitter van de NSC
Het mandaat van de heer GODIN als voorzitter van de Nationale Studiecommissie liep ten einde op
30 juni 2016. De vergadering dient bijgevolg zijn mandaat te hernieuwen of een andere voorzitter
aan te duiden voor een nieuwe periode van 4 seizoenen.
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2. Aanduiding van de ondervoorzitters van de NSC
De Pro League, de VFV en de ACFF worden verzocht om hun kandidaten voor het
ondervoorzitterschap voor te dragen met het oog op de samenstelling van het bureau van de
Nationale Studiecommissie.
Al deze mandaten hebben een duur van één seizoen (2016/2017).
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3. Stemmenverdeling voor het seizoen 2016/2017

PLOEGEN
LAGERE AFDELINGEN
HOGERE AFD
TOTALEN

SPORTACTIVITEIT EINDE SEIZOEN 2015/2016
ANT BT
WVL OVL HT
LGE LIM
LUX NR
TOT
2838 3396 2051 3036 1584 1744 2141
943
947 18680
190
198
178
153
92
83
167
19
30 1110
3028 3594 2229 3189 1676 1827 2308
962
977 19790

STEMMEN LAGERE AFD
AANTAL AFGEVAARDIGDEN

VERDELING DER STEMMEN IN DE A.V. VAN 2017
2132 2550 1802 2276 1523 1693 1670
16
19
13
17
11
13
13

BEREKENING:
1 AFGEVAARDIGDE = 15795 : 118 15,93 19,05
133,8559322
THEORETISCH AANT. AFGEV.
15,93 19,05
verschil met hogere eenheid=
0,07 -0,05
dus: dus:
16
19
16
19
BXL
BT WALLON
VLAAMS BT

13,46

1127
8

1022 15795
8
118

17 11,38 12,65 12,48 8,419 7,635

13,46 17,00 11,38 12,65 12,48 8,43 7,63
-0,46 0,00 -0,38 0,35 0,52 -0,43 0,37
dus: dus: dus: dus: dus:
13
17
11
13
13
dus: 8 dus: 8
13
17
11
13
13
8
8

437 3,26
404 3,02
1709 12,77
TOT

3
3
13
19
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4. Verslag en gestemde teksten van de zitting van 06.06.2016 en 24.06.2016
De in juni gestemde teksten werden opgenomen in het bondsreglement 2016-2017.
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5. Briefwisseling
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6. Interpretaties Uitvoerend Comité en beslissingen algemene vergadering vzw KBVB
19.07.2016
R16.001 – Interpretatie van Art. 1566 (1ste provinciale afdeling)
Zie punt (16-01)
R16.002 – Interpretatie van Art. 1502 (Gemeenschappelijke kosten)
Zie punt (16-02)

25.08.2016
R16.033 – Interpretatie van Art. 256 (Provinciale Comités)
Zie punt (16-13)
R16.034 – Interpretatie i.v.m. de termen “spelen”, “deelnemen”, “opstellen”
Zie punt (16-14)
R16.037 – Interpretatie van Art. 1583 (2de nationale vrouwenafdeling)
1. Ingediend door
departement reglement
2. Motivering
De 2de kamer van het Beroepscomité besliste op 12.8.2016 dat RSC Anderlecht (en niet FC
Merchtem) had mogen deelnemen aan de kwalificatieronde om te stijgen naar de 2de nationale
vrouwenafdeling, en maakte de zaak over aan de bevoegde instanties om hieruit de nodige gevolgen
te trekken.
Het Uitvoerend Comité is van oordeel dat het helemaal niet opgaat om deze kwalificatieronde
opnieuw te laten spelen, en besliste dan ook om RSC Anderlecht, vermits zij haar kansen niet heeft
kunnen verdedigen, in overtal op te nemen in de 2de nationale vrouwenafdeling.
Daartoe dient dan een interpretatie van Art. 1583 uitgevaardigd te worden.
3. Voorgestelde teksten
Overgangsmaatregelen voor het seizoen 2016-2017

Artikel 1583

2de nationale vrouwenafdeling

1. Dit kampioenschap wordt betwist door 28 29 ploegen in twee reeksen van 14 ploegen.een reeks van 14 en een reeks van
15 ploegen.
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2. Stijgers
21. Op het einde van het seizoen stijgt de eerste gerangschikte ploeg van elke reeks naar 1ste nationale vrouwenafdeling.
22. Op het einde van het seizoen worden, indien nodig, testwedstrijden heen en terug gespeeld tussen de best geklasseerde
ploegen van elke reeks om de eventueel bijkomende stijger(s) aan te duiden.
3. Dalers
31. Op het einde van het seizoen worden, indien nodig, testwedstrijden heen en terug gespeeld tussen de tiende
gerangschikte ploegen van elke reeks. De verliezer daalt naar de provinciale vrouwenafdelingen tenzij er andere ploegen om
één of andere reden het daaropvolgende seizoen niet deelnemen aan de competitie van de 2 de nationale vrouwenafdeling of
indien niet alle provincies een stijger voorstellen (Art. 1586.3).
32. De elfde, twaalfde, dertiende en de veertiende gerangschikte ploegen van elke reeks dalen naar de provinciale
vrouwenafdelingen, tenzij het bepaalde in Art. 1583.34.
De vijftiende gerangschikte ploeg uit de reeks van 15 ploegen daalt naar de provinciale vrouwenafdelingen.
De vrijgekomen plaatsen worden ingevuld door de ploegen van de 1ste provinciale afdelingen, gekwalificeerd om te stijgen.
33. Vermindert het aantal ploegen in de Super League Vrouwenvoetbal dan zijn er extra daler(s) naar de provinciale
vrouwenafdelingen, tenzij het bepaalde in Art. 1583.34.
34. In geval er door het verdwijnen van ploegen plaatsten vrijkomen in 2de nationale afdeling of indien niet alle provincies een
stijger voorstellen (Art. 1586.3), worden er voor het behoud indien nodig testwedstrijden heen en terug gespeeld tussen de
ploegen van de beide reeksen van 2de nationale afdeling die op dezelfde plaats geëindigd zijn.
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7. (16-01) 1ste provinciale afdeling
Het UC vaardigt onderstaande interpretatie uit en legt ze voor aan de Nationale Studiecommissie.
1. Het probleem
Bij lezing van de artikelen 1566 (1ste provinciale afdeling) en 1558/1563 (Interprovinciale eindronde
VFV/ACFF), blijkt dat het probleem op het einde van het seizoen 2015-2016 (gevallen Braine en
Waver) opnieuw kan opduiken.

Artikel 1566

1ste provinciale afdeling

[…]
3. Deelnemers aan de interprovinciale eindronden VFV (Art. 1558) of ACFF (Art. 1563)
De provinciale algemene vergadering van elke provincie bepaalt de modaliteiten om aan te duiden:
-

Voor de VFV provincies: de twee clubs die haar zullen vertegenwoordigen in de interprovinciale eindronde VFV
Voor de ACFF provincies: de club, en eventueel de tweede club die haar zullen vertegenwoordigen in de
interprovinciale eindronde ACFF
Voor de sportieve provincie Brabant: de twee clubs die haar zullen vertegenwoordigen, ofwel in de interprovinciale
eindronde VFV ofwel in de interprovinciale eindronde ACFF

Indien een deelnemer van de sportieve provincie Brabant een club is uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zal zij
ingedeeld worden in de VFV- of ACFF-eindronde naargelang haar aanhorigheid tot een kampioenschap (Art. 1504).
De namen van de deelnemende clubs moeten uiterlijk op 15 mei worden medegedeeld aan de Organisatiecommissie VFV of
het Sportcomité ACFF, naargelang het geval.
[…]

Artikel 1558

Interprovinciale eindronde VFV

[…]
2. Deelnemers
Elke provincie vaardigt twee deelnemers af: zie Art. 1566.3.
Naargelang de aanhorigheid tot een kampioenschap (Art. 1504) van de clubs uit de sportieve provincie Brabant, zullen er
dus 8, 9 of 10 deelnemers zijn.
[…]

Artikel 1563

Interprovinciale eindronde ACFF

[…]
2. Deelnemers
Elke provincie ACFF vaardigt minstens één deelnemer af. Indien in de sportieve provincie Brabant een ACFF club zich
gunstig plaatst om deel te nemen aan deze interprovinciale eindronde, zal er een deelnemer meer zijn aan de
interprovinciale eindronde: zie Art. 1566.3.
Naargelang de aanhorigheid aan een kampioenschap van de clubs uit de sportieve provincie Brabant (Art. 1504), zullen er
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dus 4 of 5 deelnemers zijn.
Indien nodig, als het aantal stijgers groter is dan het aantal deelnemers aan de interprovinciale eindronde ACFF, zal een
tweede interprovinciale eindronde worden georganiseerd, onafhankelijk van de eerste, en dit om eventuele bijkomende
stijgers aan te duiden. Indien in de sportieve provincie Brabant een ACFF club zich gunstig plaatst om deel te nemen aan
deze interprovinciale eindronde, zal er een deelnemer meer zijn aan de interprovinciale eindronde.
BIJGEVOLG:
Artikel 1566 bepaalt dat er 2 deelnemers zijn aan de eindronde, ofwel VFV ofwel ACFF.
Indien deze twee deelnemers VFV clubs zijn, is er geen enkel probleem aangezien artikel 1558 tien mogelijke
deelnemers voorziet.
Indien deze twee deelnemers 1 VFV en 1 ACFF club zijn:
- artikel 1558 (VFV) voorziet de mogelijkheid van 9 VFV deelnemers
- artikel 1563 (ACFF) voorziet deze deelnemer eveneens, MAAR op voorwaarde dat deze club op de tweede
en niet op de derde plaats eindigt (zie uitleg hieronder)
MAAR: er is een probleem wanneer de TWEE deelnemers ACFF clubs zijn (of met aanhorigheid aan de ACFF
kampioenschappen) , want artikel 1563 voorziet slechts een deelnemer aan de eerste ronde.
(Hetzelfde probleem hadden we dit seizoen met Braine en Waver).

2. Bijkomende uitleg van de Secretaris-generaal van de ACFF
Mail 1
We moeten een onderscheid maken tussen de noden van de VFV en de ACFF.
Voor de ACFF:
wat de kampioenen betreft, de eerst gerangschikte clubs uit de vier provincies (uitgezonderd Brabant) stijgen
rechtstreeks. Indien de club die eerste eindigt in Brabant een ACFF club is, stijgt deze ook rechtstreeks. In dit
precies geval zijn er vijf rechtstreekse stijgers.
wat de eindronde betreft, hebben we er één per provincie nodig (uitgezonderd Brabant). Voor de provincies die
periodekampioenschappen organiseren, wordt de winnaar van de provinciale eindronde aangeduid. Voor de
provincies die geen periodekampioenschap organiseren, wordt de tweede uit de algemene eindrangschikking
aangeduid. Wat het specifiek karakter van de provincie Brabant betreft en indien er periodekampioenschappen
worden georganiseerd, neemt de winnaar van de eindronde deel aan de interprovinciale eindronde ACFF indien
het een ACFF club is. Indien Brabant geen periodekampioenschap organiseert, neemt de tweede uit de
rangschikking, indien het een ACFF club is, deel aan de interprovinciale eindronde.
Brabant zou zo geen enkele ACFF stijger kunnen hebben indien een club uit Waals-Brabant of uit het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest die voor de ACFF kampioenschappen heeft gekozen, niet op de eerste plaats eindigt van de
algemene rangschikking of als tweede eindigt in het geval van een kampioenschap zonder periodes.
Mail 2
Wat de deelname aan de interprovinciale eindronde ACFF betreft, kan enkel de tweede uit het algemeen klassement, indien
het een ACFF club is, deelnemen aan deze eindronde. Indien de tweede gerangschikte een VFV club is, zullen er slechts
vier deelnemers zijn aan de interprovinciale eindronde ACFF (Henegouwen, Luik, Namen en Luxemburg).
Er is geen sprake van eventueel andere deelnemers.

3. Tekstvoorstel

Artikel 1566

1ste provinciale afdeling

1. In iedere provincie, inbegrepen de sportieve provincie Brabant, wordt een kampioenschap van 1 ste provinciale afdeling
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ingericht in één reeks, waaraan minstens veertien clubs en ten hoogste achttien clubs deelnemen. Dit kampioenschap leidt
tot overgang naar 3de klasse amateurs.
De organisatiemodaliteiten van het kampioenschap worden geregeld door de provinciale algemene vergadering.
2. Stijgers naar 3de klasse amateurs
De kampioen van 1ste provinciale afdeling van iedere provincie stijgt van rechtswege naar de 3 de klasse amateurs VFV of
ACFF.
Indien de kampioen van de sportieve provincie Brabant een club is uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zal zij ingedeeld
worden in de VFV- of ACFF reeksen naargelang haar taalaanhorigheid (Art. 303).
3. Deelnemers aan de interprovinciale eindronden VFV (Art. 1558) of ACFF (Art. 1563)
De provinciale algemene vergadering van elke provincie bepaalt de modaliteiten om aan te duiden:
31. Voor de VFV provincies: de twee clubs die haar zullen vertegenwoordigen in de interprovinciale eindronde VFV
32. Voor de ACFF provincies: de club, en eventueel de tweede club die haar zullen vertegenwoordigen in de interprovinciale
eindronde ACFF
33. Voor de sportieve provincie Brabant: de twee clubs die haar zullen vertegenwoordigen, ofwel in de interprovinciale
eindronde VFV ofwel in de interprovinciale eindronde ACFF worden als volgt aangeduid:
-

de club gerangschikt op de tweede plaats in de rangschikking of de winnaar van een eventuele provinciale eindronde
(volgens de geldende modaliteiten) zal worden opgenomen in de interprovinciale eindronde VFV of ACFF volgens de
aanhorigheid aan een kampioenschap (Art. 1504);
de club gerangschikt op de derde plaats in de rangschikking of de tweede gerangschikte na een eventuele provinciale
eindronde (volgens de geldende modaliteiten), zal, indien hij behoort tot de VFV kampioenschappen, worden
opgenomen in de interprovinciale eindronde VFV of, indien hij behoort tot de ACFF kampioenschappen, in de 2e
interprovinciale eindronde ACFF, indien deze eindronde wordt georganiseerd.

De namen van de deelnemende clubs moeten uiterlijk op 15 mei worden medegedeeld aan de Organisatiecommissie VFV of
het Sportcomité ACFF, naargelang het geval.
[…]
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8. (16-02) Gemeenschappelijke kosten
Het UC vaardigt onderstaande interpretatie uit en legt ze voor aan de Nationale Studiecommissie.
1. Ingediend door
Uitvoerend Comité
2. Motivering
Het spelen op gemeenschappelijke kosten heeft tot doel om een egalisering te bekomen van de
verplaatsingskosten die gemaakt worden in éénzelfde afdeling van een éénzelfde kampioenschap.
Sinds dat de wedstrijden in de regionale afdelingen (2de en 3de klasse amateurs VFV/ACFF) nu
ingericht worden door de beide vleugels, is het logisch dat de gemeenschappelijke kosten dan per
vleugel beschouwd worden
3. Goedkeuring vereist van
Pro League, ACFF, VFV
4. Inwerkingtreding
door interpretatie: in 2016-2017
nadien: 01.07.2017
5. Voorgestelde tekst

Artikel 1502

Gemeenschappelijke kosten

1. De nationale vrouwen- en herenkampioenschappen, georganiseerd door de KBVB of door de KBVB in samenwerking met
de VFV en ACFF (Art. 1501), behalve deze van de belofte- en reserveploegen, worden gespeeld op gemeenschappelijke
kosten.
Op het einde van het seizoen bepaalt het Competitions Department deze kosten binnen de veertien dagen na de laatste
officiële wedstrijd in nationale afdelingen.
2. De regionale herenkampioenschappen VFV (Art.1501), behalve deze van de reservenploegen, worden gespeeld op
gemeenschappelijke kosten
Op het einde van het seizoen bepaalt het Competitions Department deze kosten binnen de veertien dagen na de laatste
officiële wedstrijd in deze afdelingen.
3. De regionale herenkampioenschappen ACFF (Art.1501), behalve deze van de reservenploegen, worden gespeeld op
gemeenschappelijke kosten
Op het einde van het seizoen bepaalt het Sportcomité ACFF deze kosten binnen de veertien dagen na de laatste officiële
wedstrijd in deze afdelingen.
4. De clubs hebben, op straffe van onontvankelijkheid, zeven dagen tijd om hun opmerkingen in te dienen.
5. De klachten worden door het Sportcomité KBVB onderzocht. Dit comité maakt dan de definitieve tabel op.
6. Het resultaat wordt, al naargelang het geval, ingeschreven op het debet of het credit van de rekening-courant (Art. 341)
van die club.
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9. (16-03) Nieuwe benaming van de Nationale Studiecommissie
Het UC stelt voor om de benaming “Nationale Studiecommissie – Commission Nationale d’Etudes”
overal te wijzigen in “Federale Reglementscommissie – Commission Réglementaire Fédérale”.
Uiteraard kan de NSC andere benamingen suggereren.
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10. (16-04) Officials
Het UC legt onderstaand voorstel voor aan de Nationale Studiecommissie.
1. Ingediend door
Uitvoerend Comité
2. Motivering
1. In de gewijzigde spelregels die onlangs van kracht zijn geworden, worden de coach en andere
officials die op het wedstrijdblad staan vermeld (uitgezonderd de spelers en wisselspelers)
beschouwd als ploegofficials.
Eenieder die niet staat opgegeven op het wedstrijdblad als speler, wisselspeler of ploegofficial is een
vreemde persoon.
Dit onderscheid is belangrijk geworden voor wat betreft de bestraffing wanneer zulke persoon
ongevraagd het terrein betreedt.
Indien het spel wordt gestopt en de onderbreking is te wijten aan:
- een ploegofficial, wisselspeler, gewisselde of uitgesloten speler, dan wordt het spel hervat met
een rechtstreekse vrije schop of strafschop
- een vreemde persoon, dan wordt het spel hervat met een scheidsrechtersbal.
2. In het bondsreglement worden ook de functies benoemd die als “officiële” functies worden
beschouwd (terreinafgevaardigde, afgevaardigde bezoekende club en terreincommissarissen)
Deze opsomming is belangrijk in geval van sancties tegen aangeslotenen: (Art. 1412.2) een
geschorste aangeslotene mag geen officiële functie op het terrein vervullen.
3. Daarom is het belangrijk dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen “officials” en “officiële
functies”.
3. Goedkeuring vereist van
Pro League, ACFF, VFV
4. Inwerkingtreding
onmiddellijk
5. Voorgestelde teksten

Artikel 1412

Officials ● Officiële functies ● Personen in de neutrale zone ●
Armbanden

1. De scheidsrechter, de mogelijke assistent-scheidsrechters en vierde scheidsrechter, worden wedstrijdofficials genoemd
2. Al de andere personen die op het wedstrijdblad vermeld staan, met uitzondering van de spelers en wisselspelers, worden
ploegofficials genoemd
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3. De personen die een officiële functie vervullen zijn de terreinafgevaardigde, de afgevaardigde van de bezoekende club en
de terreincommissarissen.
Een trainer mag geen officiële functies vervullen op het terrein.
4. Een door een bond geschorste aangeslotene mag tijdens de duur van zijn straf geen officiële functie op het terrein
vervullen tijdens een wedstrijd waarop zijn schorsing slaat (zie Art. 1906).
3 wordt 5, en 4 wordt 6
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11. (16-05) Interprovinciale eindronde ACFF
Het UC legt onderstaand voorstel voor aan de Nationale Studiecommissie.
1. Ingediend door
Uitvoerend Comité
2. Motivering
Bij het drukken van het reglement 2016-2017 stellen we vast dat een voorbereidende tekst is blijven
staan, in plaats van de tekst die door de ACFF werd weerhouden voor het seizoen 2015-2016, en die
van toepassing zou moeten blijven voor de volgende seizoenen.
We stellen dus voor om dit te verbeteren.
3. Goedkeuring vereist van
ACFF
4. Inwerkingtreding
Onmiddellijk
5. Voorgestelde tekst

Artikel 1563

Interprovinciale eindronde ACFF

1. Principe
Na het einde van de kampioenschappen in 1ste Provinciale (Art. 1566) wordt er een interprovinciale eindronde ACFF
georganiseerd, waaruit, afhankelijk van de omstandigheden, 1 tot 4 clubs kunnen promoveren naar de 3 de klasse amateurs
ACFF
2. Deelnemers
Zie Art. 1566.3

(is gewijzigde tekst door interpretatie UC)

Elke provincie ACFF vaardigt minstens één deelnemers af. Indien in de sportieve provincie Brabant een ACFF club zich
gunstig plaatst om deel te nemen aan deze interprovinciale eindronde, zal er een deelnemer meer zijn aan de
interprovinciale eindronde: zie Art. 1566.3.
Naargelang de aanhorigheid aan een kampioenschap van de clubs uit de sportieve provincie Brabant (Art. 1504), zullen er
dus 4 of 5 deelnemers zijn.
Indien nodig, als het aantal stijgers groter is dan het aantal deelnemers aan de interprovinciale eindronde ACFF, zal een
tweede interprovinciale eindronde worden georganiseerd, onafhankelijk van de eerste, en dit om eventuele bijkomende
stijgers aan te duiden. Indien in de sportieve provincie Brabant een ACFF club zich gunstig plaatst om deel te nemen aan
deze interprovinciale eindronde, zal er een deelnemer meer zijn aan de interprovinciale eindronde.
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3. Aantal stijgers uit deze interprovinciale eindronde ACFF naar 3de klasse amateurs ACFF
Ongewijzigd tot:
4. Bepalen van het format waaronder de interprovinciale eindronde ACFF zal worden gespeeld
41. Interprovinciale eindronde ACFF met 4 clubs (in het geval dat er geen deelnemer van de provincie Brabant is)
411. De interprovinciale eindronde ACFF wordt zo vlug mogelijk na de beëindiging van het kampioenschap betwist.
Als er in het totaal vier stijgers dienen aangewezen te worden, is deze interprovinciale eindronde ACFF overbodig, en
stijgen de vier deelnemers naar de 3de klasse amateurs ACFF
Deze wordt gespeeld met rechtstreekse uitschakeling op dag en uur vastgesteld door het Sportcomité ACFF, en omvat twee
speeldagen
412. Eerste speeldag:
Op de eerste speeldag worden twee wedstrijden gespeeld tussen de deelnemers onderverdeeld door loting.
Deze wedstrijden worden gespeeld op het terrein van de club die het eerst wordt uitgeloot.
Als er in het totaal twee stijgers dienen aangewezen te worden, stijgen beide winnaars naar de 3de klasse amateurs ACFF
Een wedstrijd tussen de twee verliezers kan worden georganiseerd om de volgorde aan te duiden als er een eventuele
bijkomende stijger zou zijn.
413. Tweede speeldag: winnaarsronde:
Als er maar 1 stijger is wordt er op de tweede speeldag, winnaarsronde, een wedstrijd gespeeld tussen de winnaars van de
eerste speeldag
Deze wedstrijd wordt gespeeld op het terrein van de club die het eerst wordt uitgeloot.
De winnaar van deze wedstrijd stijgt naar de 3de klasse amateurs ACFF
414. Tweede speeldag: verliezersronde:
Bij een totaal van 3 stijgers, wordt er op de tweede speeldag, verliezersronde, een wedstrijd gespeeld tussen de verliezers
van de eerste speeldag.
Deze wedstrijd wordt gespeeld op het terrein van de club die het eerst wordt uitgeloot.
De winnaar van deze speeldag stijgt naar 3de klasse amateurs ACFF.
42. Interprovinciale eindronde ACFF met 5 clubs (in het geval dat de deelnemer van de provincie Brabant een ACFFclub is)
421. De interprovinciale eindronde ACFF wordt zo vlug mogelijk na de beëindiging van het kampioenschap betwist.
Als er in het totaal vijf stijgers dienen aangewezen te worden, is deze interprovinciale eindronde ACFF overbodig, en
stijgen de vijf deelnemers naar de 3de klasse amateurs ACFF.
Deze wordt gespeeld met rechtstreekse uitschakeling op dag en uur vastgesteld door het Sportcomité ACFF, en omvat twee
fases:
422. Voorbereidende fase
Een voorbereidende wedstrijd wordt gespeeld tussen twee van de vijf deelnemers, onderverdeeld door loting.
Deze wedstrijd wordt gespeeld op het terrein van de club die het eerst wordt uitgeloot.
De winnaar van deze wedstrijd neemt deel aan de eindfase, samen met de drie andere clubs.
De verliezer van deze wedstrijd wordt op de vijfde plaats van deze eindronde geplaatst
423. Eindfase met vier clubs
Zie modaliteiten onder bovenstaand punt 41.
43. Uitzonderlijk geval wanneer er wegens diverse omstandigheden vijf stijgers zijn naar de 3de klasse amateurs
ACFF, maar er slechts vier deelnemers zijn aan deze eindronde
In dit geval dient er een tweede deelnemer per provincie aangeduid te worden voor de interprovinciale eindronde ACFF
Volgens de modaliteiten van de punten 41 of 42 hiervoor dient er een stijger naar de 3de klasse amateurs ACFF
aangewezen te worden tussen de 4 of 5 deelnemers
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44. Modaliteiten bij gelijke stand
Wanneer deze wedstrijden op een gelijkspel eindigen, worden conform het bondsreglement verlengingen gespeeld,
eventueel gevolgd door een strafschoppenserie (Art. 1233).
4. Organisatie van de interprovinciale eindronde ACFF
41. Een eindronde wordt georganiseerd tussen de deelnemers opgesomd in art. 1566.3
411. Er zijn vier deelnemers indien de sportieve provincie Brabant geen Franstalige club (of een club van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest die gekozen heeft voor de aanhorigheid tot de kampioenschappen ACFF) afvaardigt om deel te
nemen aan de interprovinciale eindronde.
De vier ploegen spelen deze eindronde in wedstrijden, vastgesteld door loting, met directe uitschakeling. De uiteindelijke
winnaar van deze wedstrijden klasseert zich als eerste van de eindronde. De verliezer van de finale als tweede. De winnaar
van de wedstrijd tussen de verliezers klasseert zich als derde, en de verliezer van deze laatste wedstrijd als vierde.
412. Het aantal deelnemers is vijf deelnemers indien de sportieve provincie Brabant wel een Franstalige club (of een club
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die gekozen heeft voor de aanhorigheid tot de kampioenschappen ACFF) afvaardigt
om deel te nemen aan de interprovinciale eindronde.
In dit geval zal er vooreerst een voorrondewedstrijd gespeeld worden tussen twee van de vijf aangeduide clubs, door loting
aangeduid. De verliezer van deze wedstrijd klasseert zich als vijfde van deze eindronde.
De vier overblijvende ploegen spelen deze eindronde in wedstrijden, vastgesteld door loting, met directe uitschakeling. De
uiteindelijke winnaar van deze wedstrijden klasseert zich als eerste van de eindronde. De verliezer van de finale als tweede.
De winnaar van de wedstrijd tussen de verliezers klasseert zich als derde, en de verliezer van deze laatste wedstrijd als
vierde.
42. Indien het aantal stijgers groter is dan het aantal deelnemers aan de eindronde, zal een bijkomende eindronde worden
georganiseerd tussen de derde geklasseerde van het eindklassement of de tweede geklasseerde van een eventuele
provinciale eindronde (naargelang de provinciale modaliteiten) van elke ACFF provincie.
Indien de sportieve provincie Brabant een Franstalige club (of een club van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die gekozen
heeft voor de aanhorigheid tot de kampioenschappen ACFF) afvaardigt om deel te nemen (Art. 1566.33) zal er vooreerst
een voorrondewedstrijd gespeeld worden tussen twee van de vijf aangeduide clubs, door loting aangeduid.
Deze bijkomende eindronde wordt betwist volgens dezelfde organisatieprincipes als de eerste eindronde.
5. Verdeling van de inkomsten
De thuisclub ontvangt 1/3 van de inkomsten, de bezoekende club ontvangt 2/3 van de inkomsten.
De thuisclub draagt alle organisatiekosten en de niet terugbetaalde scheidsrechtersvergoedingen, terwijl de bezoekende
club haar verplaatsingskosten draagt.
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12. (16-06) Organisatieprincipes Beker van België
Het UC legt onderstaand voorstel voor aan de Nationale Studiecommissie.
1. Ingediend door
Departement Reglement
2. Motivering
In de competitie van 3de klasse amateurs ACFF (Art. 1562), in het seizoen 2016-2017 met 28 clubs,
gelden er overgangsmaatregelen om in het seizoen 2017-2018 naar 32 clubs te gaan.
Art. 1606 stelt ook: voor wat betreft de aanhorigheid tot een bepaalde hogere afdeling wordt
bedoeld de afdelingen zoals die zich voordoen in het seizoen dat de beker wordt gespeeld.
Dit betekent dat er in het seizoen 2017-2018 64 clubs van 3de klasse amateurs (VFV en ACFF) zullen
deelnemen aan de beker, in plaats van 60 clubs dit seizoen. Art. 1606 dient dus aangepast!
3. Goedkeuring vereist van
ACFF/VFV
4. Inwerkingtreding
01.07.2017, maar heeft een invloed op het aantal clubs uit de provincies die deelnemen aan de
beker.
5. Voorgestelde tekst

Artikel 1606

Organisatieprincipes

1. Samenvattende tabel
Deelnemers

Speeldag 1

Speeldag 2
Speeldag 3
Speeldag 4
Speeldag 5
1/16de finales
1/8 finales
1/4 finales

164 160 clubs uit provinciale
afdelingen (1)
60 64 clubs 3de klasse
amateurs
ingedeeld in 8 geografische
groepen
112 overblijvende clubs
48 clubs 2de klasse amateurs
80 overblijvende clubs
16 clubs 1ste klasse amateurs
48 overblijvende clubs
24 overblijvende clubs
8 clubs profvoetbal 1B
16 overblijvende clubs
16 clubs profvoetbal 1A
16 overblijvende clubs
8 overblijvende clubs

Rechtstreekse
uitschakeling
of heen en
terug

Rechtstreekse
uitschakeling

Scheiding
ploegen

Onmiddellijk
strafschoppenserie

Eerst
verlengingen,
eventueel
gevolgd door
strafschoppenserie
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Keuze terrein

Bijzonderheid

*Op terrein van
club die als
eerste uit de bus
komt (2)

*clubs van
nationale
mogen voor
eerste wedstrijd
niet tegen
tegenstander
van dezelfde
afdeling

*Als 2 clubs hun
thuiswedstrijd in
hetzelfde stadion
spelen (3)
*Voor speeldag
5, de 1/16de en
1/8ste finales, als
een club uit het
amateurvoetbal
uitkomt tegen
een club uit het
profvoetbal: (4)

28
1/2 finales

4 overblijvende clubs

finale

2 finalisten

Heen- en terugwedstrijden
1 wedstrijd

Zie Art. 1539

Koning Boudewijnstadion,
behoudens
andere keuze
UC
Voor wat betreft de aanhorigheid tot een bepaalde hogere afdeling wordt bedoeld de afdelingen zoals die zich voordoen in het
seizoen dat de beker wordt gespeeld, zoals gekend op de dag van de gewone algemene vergadering van de KBVB van het
voorgaande seizoen.
(1)

Verlengingen en
eventueel
strafschoppenserie

20 clubs voor de drie provincies met grootste sportactiviteit (Art. 1503), 18 clubs voor de 2 volgende provincies, en 17 16 clubs voor
de 4 provincies met de kleinste sportactiviteit

Rest van het artikel ongewijzigd
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13. (16-07) Opleiding van de trainers
Het UC legt onderstaand voorstel voor aan de Nationale Studiecommissie.
1. Ingediend door
Dienst trainersopleidingen ACFF
2. Motivering
De dienst « trainersopleidingen » van de ACFF heeft een vergissing vastgesteld in de transcriptie van
artikel 606.21 en 606.22 tussen de in NSC-zitting van 6 juni 2016 voorgelegde en goedgekeurde tekst
en deze die in het gepubliceerde reglement voorkomt.
Er is geen enkele wijziging over de grond, het betreft enkel de vorm.
3. Goedkeuring vereist van
ACFF/VFV
4. Inwerkingtreding
Onmiddellijk, want aanpassing aan de realiteit.
5. Voorgestelde tekst

Artikel 606

De opleiding van de trainers

1. Toelatingsvoorwaarden
Om tot de cursussen te worden toegelaten, moet de kandidaat:
bij een opleiding georganiseerd door de VTS in samenwerking met de VFV: minstens 16 jaar worden in de loop van het
kalenderjaar waarin de cursus start.
bij een opleiding georganiseerd door de ACFF: 16 jaar geworden zijn wanneer de cursus start.
Voor verdere toelatingsvoorwaarden tot de verschillende opleidingen en voorwaarden tot slagen: zie reglementen van
inwendige orde van de verschillende inrichters (VTS/VFV/ACFF) en ook de UEFA coaching conventie.
2. Aanbod opleidingen
De volgende opleidingen worden georganiseerd:
21. Door de VTS (Vlaamse trainersschool) in samenwerking met de VFV of door de ACFF, in samenwerking met ADEPS
-

het getuigschrift C (Initiator Voetbal)
het getuigschrift C Indoorvoetbal (Initiator indoorvoetbal)
het getuigschrift B (Instructeur B Voetbal)
het getuigschrift B Indoorvoetbal (Instructeur B indoorvoetbal)
het diploma UEFA-B (Trainer B Voetbal)
het diploma UEFA-B Futsal (Trainer B futsal)
het diploma UEFA-A (Trainer A Voetbal Seniores)
het diploma UEFA-A Elite jeugd (Trainer A Voetbal Elite Jeugd)

22. Door de VTS (Vlaamse trainersschool) in samenwerking met de VFV of door de ACFF, in samenwerking met ADEPS
het getuigschrift "Animator getuigschrift C"
het getuigschrift "Sportmonitor sportif Initiator – getuigschrift B"
het diploma " Sportmonitor Instructeur – UEFA B"
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-

het diploma " Sportmonitor Trainer – UEFA A"
het diploma " Sportmonitor Trainer – UEFA A elite youth"
l’attestation "réanimation de base et défibrillation externe automatisée"

23. Door de VFV of door de ACFF
-

het getuigschrift opleider van de jonge doelmannen (niveau I)
het getuigschrift trainer van de senioresdoelmannen in niet-profclubs (niveau II)
het getuigschrift TVJO Amateur (niveau I)
het getuigschrift physical coach (niveau I - jeugd)
het attest Talentscout
het attest Mental Coaching (jeugd)
het attest Mental Coaching (seniores)
het attest Veilig Voetballen (EHBO en reanimatie)

24. Door de ACFF
het getuigschrift opleider van de jonge doelmannen (niveau I)
het getuigschrift trainer van de senioresdoelmannen (niveau II)
het getuigschrift TVJO Amateur (niveau I)
het attest Talentscout
25. Door de KBVB
-

het diploma UEFA-PRO van proftrainer
het getuigschrift TVJO Elite (niveau II)
het UEFA A Goalkeeping diploma (=getuigschrift trainer van senioresdoelmannen in profclubs (niveau III))

3. Gelijkstelling van diploma's en getuigschriften
31. De diploma's zijn attesten die door de UEFA erkend worden en dus geldig zijn in alle lidstaten die de conventie met de
UEFA betreffende de trainerskwalificaties ondertekend hebben, terwijl getuigschriften titels zijn die alleen in België erkend
worden.
Vervolg ongewijzigd
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14. (16-08) Wedstrijdbladen
Het UC legt onderstaand voorstel voor aan de Nationale Studiecommissie.
1. Ingediend door
Departement Reglement
2. Motivering
Op verzoek van het U.C. Departement Reglement kwam de Werkgroep Wedstrijdbladen opnieuw
samen om een zo eenvoudig mogelijke oplossing uit te werken.
Op 17 augustus werd ter zake een akkoord bereikt, dat uitmondde in de hieronder vermelde
reglementsteksten.
Kort samengevat, kan gezegd worden dat :
- Het digitale wedstrijdblad dient gebruikt te worden voor alle officiële wedstrijden;
- Het gele wedstrijdblad wordt vervangen door Wedstrijdblad voor vriendschappelijke wedstrijd,
dat gedownload kan worden van de website van de KBVB
- Een tornooiblad (aanwezigheidslijst) wordt ingevoerd voor de tornooien, waaraan geen eerste
ploegen deelnemen en moet eveneens gedownload worden van de website van de KBVB;
- De andere vroeger bestaande wedstrijdbladen mogen worden gebruikt zolang de voorraad
strekt.
Het verzenden en/of bewaren van de originelen en eventuele kopies is verschillend voor de clubs van
de VFV en deze van ACFF en staat beschreven in de in het artikel vermelde tabellen. Hoewel niet
beschreven in het bondsreglement, is het evident dat de clubs die deelnemen aan de gemengde
competities de richtlijnen van de secretaris van het bevoegde secretariaat moeten volgen.
3. Goedkeuring vereist van
Profvoetbal, ACFF, VFV
4. Inwerkingtreding
Onmiddellijk
5. Voorgestelde teksten:

Artikel 1411

Het wedstrijdblad
Overgangsbepalingen bij gebruik van het digitale wedstrijdblad

1. Van zodra dit wordt beslist door de KBVB, kan er geldig gebruik gemaakt worden van het digitaal wedstrijdblad dat hiertoe
ter beschikking gesteld wordt. De clubs en scheidsrechters dienen de aangegeven vakken in te vullen en de vermelde
instructies na te leven.
2. Wanneer in onderhavig reglement wordt verwezen naar handtekeningen die dienen aangebracht te worden op het
wedstrijdblad, geldt dit enkel voor het papieren wedstrijdblad.
3. Wanneer beide ploegen het digitale wedstrijdblad hebben aangemaakt, en er geen scheidsrechter opdaagt, mag dit
wedstrijdblad worden afgedrukt, en manueel aangevuld worden met uitslag, vervangingen, gele en rode kaarten, …
Ondertekend door de gelegenheidsscheidsrechter en beide afgevaardigden dient dit dan opgestuurd te worden, naargelang
het geval, naar het Algemeen of het Provinciaal Secretariaat.
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1. De club op wier terrein Voor elke gespeelde wedstrijd (officieel, vriendschappelijk of tornooi), moet een wedstrijdblad
ingevuld worden.
De mogelijke kleuren van het bestaande wedstrijdbladen zijn:
-

Voor officiële wedstrijden (wedstrijden van het kampioenschap, van een eindronde, van de beker van België of van de
provinciale beker): het digitale wedstrijdblad.
In geval van nood, kan dit vervangen worden door het roze wedstrijdblad;
Voor de tornooien van de eerste ploegen en de vriendschappelijke wedstrijden: Het wedstrijdblad voor
vriendschappelijke wedstrijd, dat gedownload moet worden van de website van de KBVB.
In geval van nood en tot de voorraad strekt, kan dit vervangen worden door het gele wedstrijdblad;
een witte kleur voor de tornooien met verkorte wedstrijdduur (ook voor het futsal);
een witte kleur met een diagonale gele streep, voor de wedstrijden 5/5 en 8/8
Voor de tornooien waaraan uitsluitend reserven en/of jeugdploegen deelnemen: Het tornooiblad (aanwezigheidslijst),
dat gedownload moet worden van de website van de KBVB

2. Elk wedstrijdblad bestaat uit een origineel formulier bestemd voor de bond en twee kopijen respectievelijk bestemd voor
de bezoekende en de bezochte club.
De roze wedstrijdbladen echter bestaan uit een origineel formulier bestemd voor de bond en drie kopijen respectievelijk
bestemd voor de scheidsrechter, de bezoekende club en de bezochte club.
2. Alle vakken van het wedstrijdblad moeten vóór de wedstrijd ingevuld worden, behoudens bepaalde door de scheidsrechter
na de wedstrijd te vervullen formaliteiten.
Het wedstrijdblad, dat eerst door de bezochte afgevaardigde behoorlijk ingevuld wordt, met inbegrip van de identiteit van al
zijn spelers, moet, volledig ingevuld, twintig minuten voor het vóór de aftrap bepaalde uur aan de scheidsrechter bezorgd
voorgelegd worden. De bezoekende afgevaardigde moet er de identiteit van zijn spelers inschrijven binnen de tien volgende
minuten.
Elke inbreuk wordt door de bevoegde instantie bestraft met een boete van 10,00 EUR tot 1.000,00 EUR naargelang van de
ernst van de fout.
3. Iedere doorhaling, overschrijving of toevoeging, latere wijziging moet door de scheidsrechter goedgekeurd en geparafeerd
genoteerd worden.
4. De inlichtingen betreffende de vergoedingen betaald aan de scheidsrechters moeten door de belanghebbenden
medeondertekend worden.
4. Wanneer beide ploegen het digitale wedstrijdblad hebben aangemaakt, en dit, bij afwezigheid van een officiële
scheidsrechter, om technische redenen, niet via E-kickoff – Wedstrijdbladen” kan verstuurd worden, moet dit wedstrijdblad
worden afgedrukt en manueel aangevuld worden met uitslag, vervangingen, gele en rode kaarten, …
Ondertekend door de gelegenheidsscheidsrechter en beide afgevaardigden dient dit dan opgestuurd te worden naar de
Secretaris van het bevoegde comité.
5. Zelfs in geval van forfaitverklaring op het terrein (Titel 15, hoofdstuk 5) of indien de wedstrijd door de scheidsrechter op
het terrein wordt afgelast wegens het ongeschikt (Art. 1427) of onbespeelbaar (Art. 1428) zijn van het speelveld, moet het
wedstrijdblad de namen van de aanwezige spelers van beide ploegen vermelden.
6. Administratieve verplichtingen van de clubs
61. Bij officiële wedstrijden
Bij uitzonderlijk verplicht gebruik van de papieren versie, moet het origineel exemplaar van het wedstrijdblad de eerste
werkdag na de wedstrijd door de bezochte club overgemaakt worden aan de secretaris van het bevoegd comité.
Naargelang de vertraging wordt, naast een eventuele andere bestraffing, een boete van 4,00 EUR tot 10,00 EUR opgelegd.
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62. Bij vriendschappelijke wedstrijden
621. Eerste ploegen
Het origineel wedstrijdblad voor vriendschappelijke wedstrijden moet de eerste werkdag na de wedstrijd door de bezochte
club overgemaakt worden aan de secretaris van het bevoegd comité.
Naargelang de vertraging wordt, naast een eventuele andere bestraffing, een boete van 4,00 EUR tot 10,00 EUR opgelegd.
Een kopie van het wedstrijdblad wordt, tenminste gedurende één jaar, bewaard door de organiserende club.
Een kopie moet aan de tegenstrever en/of de scheidsrechter worden bezorgd indien deze hierom verzoekt.
622. Jeugdploegen en reserven
ACFF

VFV

Origineel

Te verzenden de eerste werkdag na de wedstrijd
naar de secretaris van het bevoegd comité.

Bewaring door de thuisclub gedurende 1 jaar,
volgend op de wedstrijd

Kopie

Bewaring door de bezochte club gedurende 1
jaar, volgend op de wedstrijd.

Te verzenden naar de secretaris van het
bevoegd comité, indien deze hierom verzoekt

Andere kopie

Overhandiging aan tegenstrever en/of
scheidsrechter indien deze hierom verzoekt.

Overhandiging aan tegenstrever en/ of
scheidsrechter indien deze hierom verzoekt

63. Bij tornooien
631. Tornooien waaraan eerste ploegen deelnemen
Er dient gebruik gemaakt te worden van het wedstrijd blad voor vriendschappelijke wedstrijden, conform punt 621 hierboven.
632. Tornooien waaraan geen eerste ploegen deelnemen
Er moet gebruik gemaakt worden van de tornooibladen (aanwezigheidslijsten), waarop de spelers, die aan het tornooi
deelnemen, dienen te worden vermeld.

Origineel
Kopie
Andere kopie

ACFF
Te verzenden de eerste werkdag na het einde
van het tornooi naar de secretaris van het
bevoegd comité.
Bewaring door de bezochte club gedurende 1
jaar, volgend op de wedstrijd.
Overhandiging aan tegenstrever en/of
scheidsrechter indien deze hierom verzoekt.

VFV
Bewaring door de organiserende club
gedurende 1 jaar, volgend op de wedstrijd.
Te verzenden naar de secretaris van het
bevoegd comité, indien deze hierom verzoekt
Overhandiging aan tegenstrever en/ of
scheidsrechter indien deze hierom verzoekt

Naargelang de vertraging wordt, naast een eventuele andere bestraffing, een boete van 4,00 EUR tot 10,00 EUR opgelegd
aan de organiserende club.
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15. (16-09) Vaststelling van de behandeling voor de Geschillencommissie voor het Profvoetbal
Het UC legt onderstaand voorstel voor aan de Nationale Studiecommissie.
1. Ingediend door
Pro League
2. Motivering
De wedstrijden van éénzelfde speeldag van het kampioenschap hebben plaats op verschillende
dagen, zoals de vrijdag, zaterdag en zondag.
Maar soms worden er ook wedstrijden gespeeld op maandag, en zelfs op woensdag.
Bij een strikte toepassing van het reglement zouden de uitgesloten spelers gedurende deze speeldag
niet allen gelijktijdig dienen te verschijnen voor de Geschillencommissie van het profvoetbal.
Voorbeeld: de speler die op vrijdag, zaterdag of zondag wordt uitgesloten dient te verschijnen op
dinsdag. De speler die uitgesloten wordt op maandag, moet slechts op vrijdag te verschijnen.
Er wordt voorgesteld om al de behandelingen van éénzelfde speeldag te “groeperen” op dinsdag of
vrijdag na de eerste werkdag volgend op de laatste wedstrijd van deze speeldag.
3. Goedkeuring vereist van
Pro League
4. Inwerkingtreding
Onmiddellijk
5. Voorgestelde tekst

Artikel 1778

Vaststelling van de behandeling voor de Geschillencommissie
voor het Profvoetbal

1. Na een scheidsrechtersverslag
De gesanctioneerde is, door zijn uitsluiting zelf, van rechtswege opgeroepen voor de eerstkomende zitting van de
Geschillencommissie voor het Profvoetbal, die verplicht plaatsheeft op dinsdag of vrijdag na de eerste werkdag volgend op
de uitsluiting laatste wedstrijd van de betrokken speeldag van het kampioenschap, zonder rekening te houden met eventueel
uitgestelde wedstrijden, en waar de gesanctioneerde steeds geacht wordt op tegenspraak te zijn verschenen.
Wanneer dit echter samenvalt met een nationale wettelijke feestdag (Art. 6), wordt de zitting verschoven naar de
eerstvolgende nuttige zitting.
2. Bij vervolging op basis van tv-beelden
De vervolgde is, door het verslag van het Bondsparket zelf, van rechtswege opgeroepen voor de aangeduide zitting van de
Geschillencommissie voor het Profvoetbal, en waar hij steeds geacht wordt op tegenspraak te zijn verschenen.
Deze verschijning is verplicht.
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16. (16-10) Wedstrijd met gesloten deuren
Het UC legt onderstaand voorstel voor aan de Nationale Studiecommissie.
1. Ingediend door
Pro League
2. Motivering
De sanctie “wedstrijd met gesloten deuren” wordt niet dikwijls uitgesproken en daarom, gezien de
constante evolutie van het voetbal, dient de lijst van de personen die de wedstrijd mogen bijwonen
aangepast te worden.
3. Goedkeuring vereist van
Pro League, ACFF, VFV
4. Inwerkingtreding
Onmiddellijk
5. Voorgestelde teksten

Artikel 1522

Wedstrijd met gesloten deuren

Bij een wedstrijd met gesloten deuren (Art. 1919) worden alleen tot de installaties van de club toegelaten, buiten de spelers
en de scheidsrechters:
-

de verantwoordelijke bestuursleden (Art. 311) van de twee betrokken clubs;
de technische en medische staf, en de veiligheidsverantwoordelijken van beide ploegen;
het personeel van de medische hulpdiensten en van de ordediensten, de pompiers en de stewards;
het personeel van de productiemaatschappij voor de opname en uitzending van de wedstrijden;
het personeel bevoegd voor de reclamepanelen rond het speelveld en van het scorebord;
het personeel belast met het onderhoud van het terrein en met de receptie, en de ballenjongens;
de leden van de officiële instanties van de bond die minstens 48 h. voor de wedstrijd hun aanwezigheid hebben gemeld
aan de organiserende club en/of de KBVB;
de journalisten in het bezit van een toegangsbewijs afgeleverd door de B.B.S. (Belgische Beroepsbond van
Sportjournalisten) Sportspress of door de KBVB;
de scouts geaccrediteerd door de betrokken clubs, en waarvan de lijst op voorhand dient medegedeeld aan het
Competitions Department.
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17. (16-11) Reviewcommissie
Het UC legt onderstaand voorstel voor aan de Nationale Studiecommissie.
1. Ingediend door
Pro League
2. Motivering
Vermits Proximus garandeert dat alle wedstrijden van de afdeling 1B (Proximus League) zullen
worden uitgezonden, wenst de Pro League, zoals ook voor de wedstrijden van de Beker van België
(Croky Cup) vanaf de halve finales, dat het toepassingsgebied van de Reviewcommissie wordt
uitgebreid tot deze wedstrijden.
De financiële impact van deze wijziging zal gedragen worden door de Pro League.
Zij stellen tevens voor dat de speler en de club die worden opgeroepen voor de disciplinaire instantie
als gevolg van een beslissing van de Reviewcommissie, bij de oproeping zouden worden ingelicht van
het standpunt/vordering van het Bondsparket, daar anders de voorbereiding van de verdediging zou
worden aangetast.
3. Goedkeuring vereist van
Pro League
4. Inwerkingtreding
vanaf 21.09.2016
5. Voorgestelde teksten

Artikel 277

De Reviewcommissie

1. Toepassingsgebied
De werking van de Reviewcommissie is van toepassing voor wat betreft de wedstrijden van het reguliere kampioenschap en
de play-offs, spelers en clubs van de afdelingen 1A en 1B van het profvoetbal, en vanaf de halve finales van de Beker van
België.
2. Samenstelling
21. De Reviewcommissie is samengesteld uit minstens 6 experts, benoemd door het Uitvoerend Comité op voorstel van de
Pro League.
In afwijking van Art.207, mogen zij deel uitmaken van een andere bondsinstantie.
22. Voor dezelfde wedstrijd, zijn de functies van lid van de Reviewcommissie onverenigbaar met deze van opleider (Art. 242)
of match delegate (Art. 278).
3. Bevoegdheid
31. De Reviewcommissie heeft, op basis van artikel 77a) en b) van de Disciplinaire Code van de FIFA, de bevoegdheid om,
op basis van televisiebeelden, te beslissen dat het Bondsparket in de volgende gevallen een vordering dient in te stellen
tegen de betrokkene(n):
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-

manifeste en opzettelijke fouten van een zodanige zwaarwichtigheid dat de fysieke integriteit van een tegenstrever kan
in het gedrang worden gebracht (zelfs indien deze inbreuk de fysieke integriteit niet daadwerkelijk in het gedrang heeft
gebracht)
zwaar misplaatste gedragingen op het speelveld of binnen de neutrale zone die strijdig zijn met de basisprincipes van
de sport (zwaar beledigende gebaren of woorden, spuwen in de richting van een tegenstander, enz…)

In dit geval zal de oproeping van de partijen voor de disciplinaire instantie een aanduiding bevatten van het
standpunt/vordering van het Bondsparket.
Rest van het artikel ongewijzigd
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18. (16-12) Pool van Specialisten
Het UC legt onderstaand voorstel voor aan de Nationale Studiecommissie.
1. Ingediend door
departement reglement/juridisch
2. Motivering
Om te verhinderen dat zittingen dienen uitgesteld te worden in geval van afwezigheid of
onbeschikbaarheid van leden, is het gewenst dat het toepassingsgebied van de Pool van Specialisten
wordt uitgebreid tot het profvoetbal.
Daarenboven, indien een lid dat benoemd is voor een bepaalde specialiteit tevens een expert is in
een andere specialiteit (bijvoorbeeld een specialist futsal die tevens jurist is), zou het moeten kunnen
ingezet worden in beide specialiteiten.
3. Goedkeuring vereist van
Pro League, ACFF, VFV
4. Inwerkingtreding
Onmiddellijk
5. Voorgestelde teksten

Artikel 201

Nomenclatuur van de bondsinstanties ● Subgroepen VFV en
ACFF

1. Nomenclatuur
De bondsinstanties zijn:
11. Het Uitvoerend Comité, verkozen instantie (Art. 231)
12. De Nationale Studiecommissie, regelgevende instantie (Art. 226)
13. Andere instanties
Benoemde
instanties

Artikel
241
242
243
244
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255

Gemeenschappelijke instanties amateurvoetbal- profvoetbal – (futsal)
Evocatiecommissie
Departement “Management Arbitrage KBVB” ● Commissie Arbitrage KBVB ● Bureau Arbitrage
KBVB ● Departement Arbitrage KBVB
Parket
Onderzoekscommissie
Commissie van het Nationaal Steunfonds
Pool van Specialisten
Commissie Veiligheid
Financiële Auditcommissie
Arbitragecommissie voor de Betaalde Sportbeoefenaar
Arbitragecommissie voor de Amateur
Kalendermanager KBVB
Kalendercommissie voor Hoger Beroep KBVB
Licentiedepartement
Licentiecommissie
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Verkozen
instanties
Benoemde
instanties

256
260
262
264
265
266
267
269

Benoemde
instanties

271
272
277
278

Benoemde
instanties

286
287

Specifieke instanties voor het amateurvoetbal – (futsal)
Provinciale Comités
Sportcomités
Beroepscomités
Departement "Management Arbitrage ACFF/VFV" ● Bureau Arbitrage ACFF/VFV ● Departement
Arbitrage ACFF/VFV
Regionale Bureaus Arbitrage ACFF/VFV
Controlecommissie
Geschillencommissie voor het Amateurvoetbal
Pool van Specialisten
Specifieke instanties voor het profvoetbal
Geschillencommissie voor het Profvoetbal
Geschillencommissie Hoger Beroep voor het Profvoetbal
Reviewcommissie
Match Delegates
Specifieke instanties voor het futsal
Departement Futsal
Licentiecommissie voor het Futsal

Rest van het artikel ongewijzigd

Artikel 269

247

Pool van Specialisten

1. Samenstelling
11. Onder specialisten wordt verstaan: accountants, geneesheren, juristen, taalkundigen, specialisten futsal en specialisten
vrouwenvoetbal.
12. Het Uitvoerend Comité benoemt minimaal:
-

acht leden accountants, vier leden geneesheren en acht leden juristen, waarbij er zal gestreefd worden naar de
taalpariteit;
vier taalkundigen, twee gespecialiseerd in de Nederlandse taal en twee gespecialiseerd in de Franse taal;
vier specialisten futsal waarvan drie op voordracht van de VFV en één op voordracht van de ACFF;
vier specialisten vrouwenvoetbal, waarvan twee op voordracht van de VFV en twee op voordracht van de ACFF.

13. Een lid dat is aangeduid voor een bepaalde discipline, maar dat tevens specialist is van een andere discipline, kan
worden ingezet voor beide disciplines.
14. De aanduiding van de specialisten van de Pool voor een bepaalde instantie gebeurt door de secretaris van de betrokken
instantie.
2. Bevoegdheden
21. Specialisten uit de Pool worden, daar waar het reglement het voorschrijft, ingezet in de betrokken instanties als
aanvulling van deze.
22. Specialisten uit de Pool mogen, indien daartoe de noodzaak bestaat, ingezet worden als vervanger van verhinderde
leden van gemeenschappelijke of specifiek voor het amateurvoetbal bedoelde alle bondsinstanties.
23. De taalkundigen zullen, op verzoek van de voorzitter of secretaris van de Nationale Studiecommissie, de in de Nationale
Studiecommissie gestemde teksten onderzoeken, hierin begrepen de overeenkomst tussen beide nationale talen.
De referentie « 269 » moet gewijzigd worden in referentie « 247 » in de volgende artikels:
Artikel 243 - punt 341
Artikel 260 - punten 233, 234, 333, 334, 433
Artikel 262 - punten 242 et 243
Artikel 271 - punt 11
Artikel 2016 - punt 41
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19. (16-13) Provinciale Comités
Het UC vaardigt onderstaande interpretatie uit en legt ze voor aan de Nationale Studiecommissie.
1. Ingediend door
departement reglement, na bemerking van senior regional manager Luik-Luxemburg
2. Motivering
In artikel 260 (Sportcomités op nationaal en regionaal vlak) worden onder andere de volgende
disciplinaire bevoegdheden voorzien bij incidenten….. in vriendschappelijke wedstrijden of tornooien
tussen ploegen:
260.221 Sportcomité KBVB
- Uit provinciale afdelingen van verschillende vleugels
260.321 Sportcomité VFV
- Uit verschillende provinciale afdelingen VFV
260.4221 Sportcomité ACFF
- Uit verschillende provinciale afdelingen ACFF
MAAR: in artikel 256 (Provinciale Comités) wordt deze bevoegdheid tegenstrijdig geformuleerd:
256.1411 Provinciale Comités in de VFV-provincies
- Tussen ploegen van provinciale afdelingen van eenzelfde provincie of van verschillende
provincies van dezelfde vleugel, die werden gespeeld in de betrokken provincie
256.3221 Provinciale comités in de ACFF-provincies
- Tussen ploegen van provinciale afdelingen van eenzelfde provincie of van verschillende
provincies van dezelfde vleugel, die werden gespeeld in de betrokken provincie
INTERPRETATIE:
Het Uitvoerend Comité is van oordeel dat de beschrijving van de bevoegdheden zoals voorzien in art.
260 de juiste is, en dat art. 256 hieraan dient aangepast te worden
3. Goedkeuring vereist van
Pro League, ACFF, VFV
4. Inwerkingtreding
Onmiddellijk door interpretatie UC - Definitief vanaf 1/7/2017
5. Voorgestelde teksten

Artikel 256

Provinciale Comités

1. In de VFV- provincies (Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen)
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Ongewijzigd tot:
14. Bevoegdheden van het Provinciaal tuchtcomité
141. Oordelend in eerste aanleg
1411. Incidenten, laakbare feiten
-

In aanwezigheid van een lid van het Bondsparket, 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. 1401) van provinciale afdelingen,
vriendschappelijke wedstrijden of tornooien tussen ploegen van provinciale afdelingen van eenzelfde provincie. of
van verschillende provincies van dezelfde vleugel, die werden gespeeld in de betrokken 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.

Ongewijzigd tot:
3. In de ACFF-provincies (Luik, Namen, Henegouwen en Luxemburg)
Ongewijzigd tot:
322. Sportieve en disciplinaire jurisdictie
3221. Oordelend in eerste aanleg
A. Incidenten, laakbare feiten
-

De kamer oordeelt 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. 1401) van provinciale afdelingen,
vriendschappelijke wedstrijden of tornooien tussen ploegen van provinciale afdelingen van eenzelfde provincie. of
van verschillende provincies van dezelfde vleugel, die werden gespeeld in de betrokken 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.

Rest van het artikel ongewijzigd
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20. (16-14) Termen “spelen”, “deelnemen”, “opstellen”
Het UC vaardigt onderstaande interpretatie uit en legt ze voor aan de Nationale Studiecommissie.
1. Ingediend door
departement reglement
2. Motivering
Alhoewel deze interpretatie geen wijziging van het reglement inhoudt, lijkt het nuttig om volgende
begrippen, die veelvuldig gebruikt worden bij de kwalificatie van spelers, en de mutaties van spelers
en aangeslotenen, nader te preciseren:
-

“Ingeschreven zijn op het wedstrijdblad”: hieromtrent kan geen verwarring zijn. Het betreft al de
spelers, zowel de effectieven als de wisselspelers, die voorkomen op het wedstrijdblad

-

“spelen”, “deelnemen”, “opstellen”: het betreft hier de spelers die effectief op het speelveld
hebben gestaan, ongeacht de duur van hun optreden

3. Goedkeuring vereist van
Pro League, ACFF, VFV
4. Inwerkingtreding
Onmiddellijk door interpretatie Uitvoerend Comité - Dan op 1/7/2017
5. Voorgestelde tekst

Artikel 1001

Definitie ● Sancties

1. De kwalificatie van een speler hangt af van een geheel van reglementaire voorwaarden die hem toelaten deel te nemen
aan alle of bepaalde categorieën van wedstrijden.
2. Het geheel van reglementaire voorwaarden is onderverdeeld in:
-

basisvoorwaarden (Art. 1006 tot 1010);
specifieke voorwaarden:
regels betreffende beperkingen voor deelname aan wedstrijden bij heraansluiting of transfer (Art. 1016);
specifieke voorwaarden voor de eerste herenploegen (Art. 1017);
regels betreffende klasseverlaging (Art. 1018 tot 1019);
deelneming aan wedstrijden die buiten hun normale competitiedag gespeeld worden (Art. 1020);
diverse verbodsbepalingen en verplichtingen (Art. 1021 en 1422).

3. Met de werkwoorden “spelen”, “deelnemen”, “opstellen” worden bedoeld de spelers die effectief op het speelveld hebben
gestaan, ongeacht de duur van hun optreden.
4. Een club, die in een officiële wedstrijd een niet regelmatig voor die wedstrijd gekwalificeerde speler opstelt inschrijft op het
wedstrijdblad, wordt door de bevoegde bondsinstantie bestraft (zie Art. 1026).
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