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NATIONALE STUDIECOMMISSIE
Verslag van de zitting van maandag 15 februari 2016
Aanwezig:
Pro League: de heer FRANÇOIS.
Nationale Voetballiga: de heren GEORGES en CRAYBEX.
ACFF: de heren DIONISIO, PETITJEAN en NAVEZ.
VFV: de heren MAZUR, VAN ONSEM en VANSPAUWEN.
Verontschuldigd:
De heren MONBALIU en SNEYERS (Pro League) en DE GENDT.
*

*

*

De zitting wordt geopend om 19.00 uur onder het voorzitterschap van de heer GODIN,
bijgestaan door de heren GEORGES, DIONISIO en VANSPAUWEN, ondervoorzitters.
Zetelen tevens bij het Bureau: de heren DE KEERSMAECKER, Bondsvoorzitter, en
TIMMERMANS, Voorzitter van het Departement Reglement/Juridisch.
*

*

*

1. Stemmenverdeling voor het seizoen 2015/2016
De VFV heeft een voorstel tot reglementswijziging ingediend dat zal worden voorgelegd aan
het Departement Reglement/Juridisch en worden ingeschreven op de agenda van de NSC
van volgende maand.
2. Verslag en gestemde teksten van de zitting van 18.01.2016
Bovenvermeld verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.
Er worden twee opmerkingen geformuleerd over de gestemde teksten:


(15-24) Forfait van een ploeg: sancties
De categorieën die vermeld staan bij het forfait na aanvang van de competitie moeten
ook hernomen worden bij het forfait voor aanvang van de competitie.



(15-43) Competitie van het Betaald Voetbal 1B
De tekst van Art 1544.7 moet als volgt worden gewijzigd:
7. Verplichtingen voor de club die stijgt naar de afdeling Betaald Voetbal 1B
71. De kampioen van de afdeling 1ste klasse amateurs stijgt naar de afdeling Betaald Voetbal 1B, op
voorwaarde dat hij minstens de licentie van 2de Nationale (Betaald Voetbal 1B) heeft bekomen, ongeacht de
licentie die de daler uit de afdeling Betaald Voetbal 1B, die hij vervangt, heeft bekomen
72. Indien de kampioen van de 1ste klasse amateurs niet minstens de licentie 1B voor het Betaald Voetbal
heeft bekomen zal hij worden vervangen door de best geplaatste club die minstens de licentie 1B voor het
Betaald Voetbal heeft bekomen.
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3. Briefwisseling
R. Léopold F.C. heeft een fax gestuurd teneinde wat meer duidelijkheid te krijgen omtrent de
aanhorigheid van de Brusselse clubs tot een kampioenschap.
Hiertoe werd op 25.02.2016 een vergadering belegd met de heer TIMMERMANS.
De mail van de heer DELFERIERE aangaande de beslissing van de ACFF over de scheiding der
machten zal verder behandeld worden met de punten waarop hij betrekking heeft.
4. Interpretaties Uitvoerend Comité en beslissingen algemene vergadering Raad van
Bestuur vzw KBVB
Geen opmerkingen.
5. (15-02) Boetes ten laste van toegewezen aangeslotenen
Na te hebben verduidelijkt dat de gevallen die zich voordoen zullen behandeld worden door
de Geschillencommissie voor het Amateurvoetbal, wordt het punt eenparig goedgekeurd.
6. (15-32) Medische afwijking
De ACFF wil de afwijkingen niet meer beperken tot de jeugdcategorieën die met 11 tegen 11
spelen en is akkoord om dit te laten gelden voor alle jeugdcategorieën. Ze is voorstander van
het behoud van het status quo voor wat betreft Art. 1009.32, terwijl de VFV haar voorstel
niet wil wijzigen.
Het punt wordt verdaagd en zal worden voorzien van een aangepaste tekst.
7. (15-41) Hervorming van het Sportcomité en het Beroepscomité
Zoals gemeld onder punt 3 van dit verslag, verzet de ACFF zich tegen een scheiding der
machten in de vorm van een organisatiecomité en een tuchtcomité, wat automatisch tot
gevolg heeft dat ze niet kan instemmen met Art. 259.3.
Deze zienswijze is totaal tegengesteld aan die van de VFV die echter opteert voor de
principes die verwoord waren in het eerste voorstel en niet voor het alternatief dat op de
agenda voorkomt. De VFV is tevens van mening dat het misschien verkieslijk is om verder te
gaan met vertegenwoordigers van iedere provincie om de continuïteit in de werking van het
Sportcomité te garanderen.
Wat betreft de organisatie van het Sportcomité, moeten de teksten van Art. 259.1 lichtjes
worden aangepast, terwijl Art. 259.2 dat handelt over het Sportcomité KBVB geen probleem
vormt.
Vermits de bevoegdheden die in Art. 259.32 staan opgesomd erg beperkt zijn, moet worden
nagedacht om ze toe te wijzen aan de administratie.
Over de hervorming van het Beroepscomité wordt geen enkele opmerking geformuleerd.
Het punt wordt met een maand verdaagd en de ACFF zal een nieuwe tekst bezorgen voor de
samenstelling van het Sportcomité ACFF.
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8. (15-44) Strijd tegen de “handel in stamnummers”
Na een gedachtewisseling over de in acht te nemen afstand, wordt er, onder voorbehoud
van instemming door de Vlaamse Studiecommissie, beslist om het voorstel goed te keuren
met een beperking tot 30 kilometer in vogelvlucht voor alle clubs.
9. (15-46) Verzet tegen een beslissing bij verstek
Er moet bepaald worden dat de beslissing wordt gepubliceerd in de bondsorganen. De
Nederlandse tekst verschilt van de Franse en moet hieraan aangepast worden.
Het punt wordt verdaagd.
10. (15-47) Provinciale comités
De ACFF is voor het behoud van het status quo binnen haar provincies, terwijl de VFV
voorstander is van het voorstel.
Wat de sportieve provincie Brabant betreft is er nog geen stellingname.
In elk geval zullen de teksten reeds worden aangepast in functie van de gekende
parameters.
11. (15-48) Organisatieprincipes Beker van België
De VFV wil dat dit principe reeds ingang vindt vanaf de 5de speeldag, wanneer de ploegen
van het Betaald Voetbal 1B in het veld treden. De pro League stemt hiermee in.
De vraag van de ACFF, met name waarom de kleine clubs geen stadion mogen voorstellen
dat beantwoordt aan de vereiste voorwaarden zal worden gesteld tijdens de eerstvolgende
vergadering van de raad van Bestuur van de Pro League.
Hoewel de licentievoorwaarden voor de clubs van 1ste afdeling amateurs slechts 300 lux
vermelden voor de verlichting, stemt de vergadering ermee in om de 400 lux van het
voorstel te behouden om tegemoet te komen aan de wens van de rechtenhouders met het
oog op een rechtstreekse uitzending van de wedstrijd.
Het punt wordt met een maand verdaagd.
12. (15-49) Toegangsbewijzen Beker van België
De titels van de punten 11 en 12 dienen respectievelijk te worden gelezen als volgt: "Voor de
eerste vier speeldagen" en "Voor speeldag 5 en de 1/16, 1/8, 1/4 en 1/2 finales".
Rekening houdend met deze wijziging en mits plaatsing van de tweede alinea van punt
onder 122 onder een nieuw punt 123 wordt het voorstel eenparig goedgekeurd.
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13. (15-50) Hervorming kampioenschappen 2de en 3de klasse amateurs ACFF en
interprovinciale eindronde ACFF
De ACFF zal tegen de volgende vergadering een tekst voorstellen.
14. (15-51) Desaffectatie door de club – Heraansluiting – Speelgerechtigdheid
Eenparig goedgekeurd.
15. (15-52) Licenties: algemene voorwaarden
Eenparig goedgekeurd.
16. Volgende vergadering
De volgende vergadering van de Nationale Studiecommissie zal plaatsvinden op maandag
14.03.2016 om 19.00 uur.
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