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NATIONALE REGLEMENTSCOMMISSIE
Verslag van de zitting van maandag 16 oktober 2017
Aanwezig:
Pro League: de heer FRANÇOIS.
ACFF: de heren BOCCAR, DIONISIO en PETITJEAN.
Voetbal Vlaanderen: de heren VAN ONSEM, MAZUR en VANSPAUWEN.
Verontschuldigd:
De heren LINARD, Bondsvoorzitter, DE BRABANDER, Secretaris-generaal, en NAVEZ (ACFF).
*

*

*

De zitting wordt geopend om 19.00 uur onder het voorzitterschap van de heer GODIN. Na
het eerste agendapunt, wordt hij bijgestaan door de aangeduide ondervoorzitters.
Zetelen tevens bij het Bureau: Mevrouw LEYS en de heer TIMMERMANS, Voorzitter van het
Departement Reglement/Juridisch.
*

*

*

1. Aanduiding van de ondervoorzitters van de NRC
De heren FRANÇOIS (Pro League), VANSPAUWEN (VFV) en DIONISIO (ACCF) worden
aangeduid als ondervoorzitters van de NSC. Al deze mandaten hebben een duur van één
seizoen (2017/2018).
2. Stemmenverdeling voor het seizoen 2017/2018
Hoewel er een klein foutje is geslopen in de berekening van de hogere afdelingen, zijn de
cijfers op provincieniveau correct. Van zodra er een nieuwe tabel beschikbaar is, zal deze
worden geagendeerd. Ook zal er vanaf volgend seizoen een opdeling moeten voorzien
worden voor de voormalige sportieve provincie Brabant.
3. Verslag en gestemde teksten van de zitting van 12.06.2017 en 23.06.2017
Bovenvermelde verslagen worden zonder opmerkingen goedgekeurd.
Betreffende Art. B524, waar de desaffetaties tijdens de maand oktober werden afgeschaft,
merkt de ACFF op dat het nog steeds niet mogelijk is om een memodatum aan te brengen in
E-Kickoff en vraagt dat de dienst IT hiervoor het nodige zou doen.
4. Briefwisseling
Nihil
5. Interpretaties Uitvoerend Comité en beslissingen algemene vergadering vzw KBVB
Zie punten (17-03), (17-06), (17-07) en (17-11).
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6. (17-01) Parket
De teksten die het voorwerp uitmaken van een wijziging op voorstel van het Bondsparket
moeten nog op twee plaatsen gewijzigd worden:
-

in de 4de deelstreep van Art. B243.441, dient "Bondsparket" te worden vervangen door
"Regionaal Parket";
in Art. B2006.21, dienen de telefoonnummers van de beide regionale parketten alsook
hun respectieve mailadressen parquet@acff.be en parket@voetbalvlaanderen.be te
worden toegevoegd.

Rekening houdend met wat voorafgaat, wordt het voorstel unaniem goedgekeurd.
7. (17-02) Nazicht van de aan de bond betekende contracten van betaalde
sportbeoefenaar
De Pro League meent dat het nazicht niet moet gebeuren door het algemeen secretariaat,
maar eerder door het Licentiedepartement en vraagt om het punt te verdagen.
Aangezien Voetbal Vlaanderen vreest in conflict te komen met de nieuwe Europese regels
op het vlak van de privacy, die in 2018 van kracht worden, en een eventuele afschaffing van
het statuut van deeltijds betaalde sportbeoefenaar, stemt het ermee in om het punt uit te
stellen.
De Directeur Legal legt kort uit wat deze Europese verordening inhoudt en benadrukt dat er
geen enkel risico op een inbreuk bestaat voor wat betreft onderhavig voorstel.
Nadat aan de ACFF is geantwoord dat een gebeurlijk verhaal zal moeten behandeld worden
door de Arbitragecommissie voor de Amateur, wordt het punt verdaagd.
8. (17-03) Identificatie van de spelers
Eenparig goedgekeurd.
9. (17-04) Rangschikking en toekenning van vrijkomende plaatsen
Goedgekeurd.
10. (17-05) Transfer niet-spelend lid
Rekening houden met een tekstamendement voorgesteld door de ACFF, wordt het voorstel
eenparig goedgekeurd.
11. (17-06) Scheidsrechters die eveneens trainer zijn
Eenparig goedgekeurd.
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12. (17-07) Invloed van een derde partij op clubs
De Nederlandse tekst van Art. B905.1 wordt al volgt gewijzigd: "Geen enkele club mag een
contract afsluiten waardoor de andere club(s) of een derde, gedefinieerd door de FIFA
Regulations on the Status and Transfer of Players, in het kader van arbeid of
transfergerelateerde zaken de onafhankelijkheid van de club of de prestaties van haar
ploegen kan beïnvloeden".
Deze versie en de ongewijzigde Franse tekst worden eenparig goedgekeurd.
13. (17-08) Reviewcommissie
Eenparig goedgekeurd.
14. (17-09) Onbespeelbaar speelveld wegens slechte weersomstandigheden
Aangezien de ACFF van oordeel is dat de bevoegde instantie het recht moet behouden om te
beslissen of een wedstrijd die ingevolge de weersomstandigheden is gestaakt moet
herspeeld worden ab initio of dat de score op het moment van de stopzetting moet
behouden blijven, beslist de vergadering om het gedeelte dat betrekking heeft op de
vleugels te verdagen, terwijl het stuk dat slaat op het profvoetbal wordt goedgekeurd.
15. (17-10) Samenstelling van de reeksen - Algemeenheden
De ACFF is het eens met de voorgestelde teksten terwijl Voetbal Vlaanderen om uitstel
verzoekt. De Vlaamse vleugel zoekt immers een alternatief voor de vertegenwoordiging door
gemandateerde leden van een nationale of gewestelijke verstandhouding (Art. V1511.53).
Ze merkt eveneens op dat de publicatie via E-Kickoff moet worden vermeld in Art. V1511.52
en dat het woord "eventueel", dat zich bevindt in de laatste zin van Art. V231, dient te
worden geschrapt, m.a.w. dat een concretere omschrijving van de samenstelling van het
Competitions Department Voetbal Vlaanderen gewenst is.
16. (17-11) Kwalificatie: basisvoorwaarden
Het punt wordt ingetrokken.
17. (17-12) Terminologie
Er wordt aan de ACFF gevraagd om na te enken over een andere term voor “régional” die
momenteel dubbel gebruikt wordt.
18. Volgende vergadering
Vermits de vergadering van de maand november wordt geschrapt, zal de volgende
vergadering van de NRC plaatsvinden op maandag 11.12.2017 om 19u00.
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