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HOGE RAAD
VERSLAG
10.02.2020
Aanwezig:
Pro League: de heer FRANÇOIS.
ACFF: de heren BARTOSCH, DELFERIERE, NAVEZ, FRIOB, BOCCAR en PETITJEAN.
Voetbal Vlaanderen: de heren VANWESENBEECK, NOTELTEIRS, OZEEL, VAN CRAEN, VANSPAUWEN
en MAZUR.
KBVB: mevr. LEYS en de heer DE LEENER.
Verontschuldigd:
De heren DUPONT (ACFF), D’ONOFRIO en VERHAEGHE (Pro League) en VAN DEN BRANDE (KBVB).
●

●

●

De zitting wordt geopend om 11.00 uur onder het voorzitterschap van de heer VANWESENBEECK,
Voorzitter.

1. Verslagen d.d. 05.12.2019, 16.12.2019, 30.12.2019 en 21.01.2020
Bovenvermelde verslagen worden zonder opmerkingen goedgekeurd.
2. Teksten gestemd op 16.12.2019
Er wordt geen enkele opmerking geformuleerd over deze teksten.
3. Werkingsreglement Hoge Raad
De ACFF geeft aan welke wijzigingen ze wenst aan te brengen:
•
•
•

Wat betreft het goedkeurings- en herzieningsproces: "jaarlijkse evaluatie" vervangen door
"jaarlijks verslag "
Punt 2.1. (De entiteiten)
- Toevoegen dat naast de officiële delegatie ook de secretarissen-generaal de vergadering
mogen bijwonen.
Punt 2.2. (De procedure)
- Het feit dat een lid moet gedomicilieerd zijn in België wordt betwist. Een aantoonbare band
met het Belgisch voetbal zou moeten volstaan..
- Wat de tweede taal van de KBVB betreft, moet worden opgemerkt dat het Engels heel
gewoon is geworden, terwijl het bondsreglement bepaalt dat er slechts twee nationale talen
zijn, namelijk het Frans en het Nederlands.
- Er wordt gevraagd om in de voorlaatste alinea "het streven" te vervangen door "de wens".
- Het feit, in de laatste alinea, dat de kandidaat zijn nevenactiviteiten (betaald of onbetaald)
moet aangeven is overbodig, aangezien dit wordt geregeld door de integriteitsverklaring.
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•

•
•

Punt 3.2.3. (Agenda)
- Er wordt gevraagd dat het bureau de agenda voorbereidt en niet enkel de voorzitter. Idem
voor wat betreft de beslissing om opnieuw te vergaderen om een onafgewerkt punt op de
agenda te behandelen (voorlaatste alinea).
- Het woord "tijdig" dient te worden vervangen door "telkens".
Punt 3.2.5. (Politie van de vergaderingen)
- Er wordt gevraagd om de laatste alinea te schrappen of ze te behouden mits toevoeging van
de bewoordingen "behoudens een nieuw feit".
Punt 4.1. (Evaluatie Good Governance)
- De toepassing van de good governance op de persoon die van rechtswege lid is van de Hoge
raad dient te worden nagegaan alsook of er dient te worden verwezen naar Art. B230.

A l deze opmerkingen zullen aan de voorzitter en de secretaris worden toegezonden.
4. (19-19) Vergoeding van de scheidsrechters en assistent-scheidsrechters
Wat betreft Art. B818, wil de ACFF dat de scheidsrechter die als assistent-scheidsrechter optreedt
zijn vergoeding als scheidsrechter behoudt.
Voetbal Vlaanderen wenst dat alle scheidsrechters een vergoeding van minstens 25,00 EUR krijgen.
Omdat de tabellen nog moeten aangepast worden en er binnen het recreatief voetbal en het futsal
nog wat vragen zijn gerezen, is er in de VSC beslist om een werkgroep op te richten die tegen de
volgende vergadering haar besluiten zal formuleren.
Het punt wordt bijgevolg verdaagd.
5. (19-21) ACFF: organisatie van de provinciale en gewestelijke jeugdkampioenschappen
Goedgekeurd met inwerkingtreding vanaf 01.07.2020.
6. (19-27) Kalenderwijzigingen
Goedgekeurd met inwerkingtreding vanaf 01.03.2020.
7. (19-28) ACFF: disciplinaire procedure ingevolge een scheidsrechtersverslag
De titel van hoofdstuk 10 van het ACFF-reglement moet worden gewijzigd in "Procédure disciplinaire
suite à un rapport d’arbitre et/ou d’un membre d’une instance officielle en mission".
Er zal echter eerst moeten worden nagegaan of Voetbal Vlaanderen deze wijziging ook wil
doorvoeren in haar reglementering die reeds lichtjes verschilt van deze van de ACFF.
Gezien de verkorte termijnen wordt opgemerkt dat de bondsinstanties geen uitstel mogen weigeren
als een advocaat daarom vraagt in een zaak waarin hij tussenkomt.
Met het oog op de volgende vergadering wordt er aan de ACFF gevraagd om een tekst over te maken
die de laatste kleine wijzigingen bevat opdat die spoedig zou kunnen vertaald worden.
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8. (19-29) Licentie in 2de en 3de klasse amateurs ACFF
Met de aankondiging dat Voetbal Vlaanderen een voorstel tot wijziging van haar Art. V476 zal
indienen, wordt het voorstel voor de ACFF goedgekeurd met inwerkingtreding vanaf 01.07.2020.
9. (19-30) ACFF: verzoek tot toekenning en verkrijgen van de licentie van 2de en 3de klasse amateurs
Mits vervanging van "entre le 1er février et le 28 février" door "dans le courant du mois de février" in
Art. A478.1, wordt het voorstel goedgekeurd met inwerkingtreding vanaf 01.07.2020.
10. (19-31) Onderverdeling officiële kampioenschappen
Goedgekeurd met inwerkingtreding vanaf 01.03.2020.
11. (19-32) Futsal: datum van de finale van de Beker van België
Goedgekeurd met inwerkingtreding vanaf 01.03.2020.
12. (19-33) Futsal: beperkingen in verband met het aantal transfers
Dit voorstel, dat volledig losstaat van de interpretatie van 21.01.2020, heeft tot doel artikel F910 te
schrappen en artikel B910 te handhaven. Bijgevolg moet Art. B910 verwijzen naar Art. B916 en F916.
Het punt wordt verdaagd.
13. (19-34) Eerste ploegen profvoetbal: registratie gele kaart na uitingen van racistische aard
Goedgekeurd met inwerkingtreding vanaf 01.03.2020.
Hoewel de tekst enkel geldt voor het profvoetbal, vreest Voetbal Vlaanderen dat dit amateurploegen
zal aanzetten om te vragen om gele kaarten te laten wegvallen.
De ACFF voegt eraan toe dat er met de invoering van de bepaling een einde komt aan het algemene
principe dat gele kaarten niet kunnen worden ingetrokken en waarschuwt dat deze wijziging op
termijn in geen geval mag leiden tot het intrekken van gele kaarten die om andere redenen werden
gegeven.
14. (19-35) Inschrijving in de Super League Vrouwenvoetbal
Voetbal Vlaanderen betreurt dat het overleg over dit punt enkel op het niveau van de Pro League en
de KBVB is gebeurd en vraagt dat de clubs die momenteel in aanmerking komen om sportief te
promoveren naar de Super League Vrouwenvoetbal dezelfde financiële garanties zouden krijgen als
de vrouwensecties die een mannenploeg bezitten in 1A van het profvoetbal. De Vlaamse vleugel
verheugt zich wel over het feit dat de amateurclubs kunnen blijven deel uitmaken van de Super
League voor het Vrouwenvoetbal indien ze over een geldige licentie beschikken.
Voor de vrijwaring van de clubs van het amateurvoetbal is het evenwel belangrijk dat ze niet het
slachtoffer worden van dit voorstel. Met het oog op het seizoen 2020-21 is het wenselijk dat de
teksten worden verbeterd en dat er oplossingen en garanties komen.
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De ACFF, die het voorstel niet kon voorleggen aan de CFE wegens de late verzending ervan, verleent
haar principeakkoord zonder de reglementaire mogelijkheden te hebben bestudeerd.
De vertegenwoordiger van de Pro League maakt er geen geheim van dat het uiteindelijke doel van
zijn liga is om op termijn de organisatie van de Super League Vrouwenvoetbal over te nemen. Hij
wijst erop dat het startbedrag van 50.000,00 EUR, dat zijn liga betaalt, ten goede komt aan alle
deelnemers. Met instemming van de Secretaris-generaal werd de competitie ook opgenomen in de
aanbesteding voor het tv-contract, waardoor meer zichtbaarheid en dus meer inkomsten mogelijk
zijn.
Voetbal Vlaanderen vraagt dat er wordt gezorgd dat de amateurclubs zichtbaar zijn op BBF, ook al
zijn er bepaalde beperkingen voor de B-ploegen van de profclubs, waarvoor wordt verwezen naar
een app van de Pro League.
Tevens dient er een grondig debat te worden gevoerd over andere ambitieuze ploegen die een stap
hogerop willen zetten.
Mits vervanging van "De clubs" door "Twee clubs" aan het begin van de bepaling voor het seizoen
2020-2021 en op voorwaarde dat in elk van de varianten wordt aangegeven dat de wedstrijden ook
op zondagavond kunnen worden gespeeld, wordt het voorstel goedgekeurd met ingang van
01.03.2020.
15. (19-36) Toekenning vrijkomende plaatsen
Goedgekeurd met inwerkingtreding vanaf 01.03.2020.
16. Varia
A) Artikel B916
In het voorliggend geval had de club van oorsprong geen vrouwenteam. Door een transfer wegens
bijzondere omstandigheden te realiseren naar een andere club die een provinciaal vrouwenelftal en
een nationaal vrouwenelftal heeft, is de kwalificatie van de speelster dus niet beperkt tot de
provinciale ploeg (Art. B916.3) maar kan ze ook worden opgenomen in de ploeg die op nationaal
niveau speelt, volgens de voorwaarden vermeld in Art. B916.2.
De Hoge Raad concludeert bijgevolg dat Art. B916 voldoende duidelijk is en geen interpretatie
vereist.
B) Uitzonderlijke valideringen
ACFF
Na onderzoek van het dossier verleent de Hoge Raad (ACFF) een gunstig gevolg aan de verzoeken tot
uitzonderlijke validering ingediend voor de volgende spelers:
•

•
•

Junior NONO TEMDIEU (04.01.2000) – 9605 F.C. ENGHIENNOIS (behandeld in afwezigheid van de heer
Delferière)

Guillaume DORANGE (25.03.1985) – 7294 U.S. D’OPHAIN
Renato AROMATARIO (05.08.1987) – 4258 R.F.C. SPY (behandeld in afwezigheid van de heer Navez)
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Voetbal Vlaanderen
Na onderzoek van het dossier verleent de Hoge Raad (Voetbal Vlaanderen) een gunstig gevolg aan de
verzoeken tot uitzonderlijke validering ingediend voor de volgende spelers:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Niels DINNECOURT (12.02.1991) – 9376 V.K. WIKINGS KORTRIJK
Jurre AERTS (01.11.1997) – 781 K. VROENHOVEN V.V.
Didier CABUMI (06.05.1994) – 4297 K.S.V. TEMSE
Jerzey VAN DER JONCKHEYD (12.11.1990) – 4446 K.S.V. BERENDRECHT
Tom HERMANS (18.04.1996) – 4722 K. ZW. FC WIEMISMEER ZUTENDAAL
Christophe VERSCHOORE (11.04.1986) – 5334 F.C. GALMAARDEN
Geoffrey DEJAEGER (03.07.1986) – 5561 S.K. THOR HASSELT
Dimitri VERHULST (09.06.1983) – 822 TORHOUT 1992 K.M.
Lukas MISPELAERE (28.10.2002 – 2997 S.V. WEVELGEM CITY

C) Uitzonderlijke annulering
ACFF
(behandeld in afwezigheid van de heer Delferière)

Na onderzoek van het dossier verleent de Hoge Raad (ACFF) een gunstig gevolg aan het verzoek tot
uitzonderlijke annulering van de transfer van speler Thierry NENDAKA TSHIUNZA (18.07.1992) naar
R.C.S. BRAINOIS (75) en beslist om de speler opnieuw toe te wijzen aan R.S.D. JETTE (474).
De retributie voor het onderzoek van de aanvraag is ten laste van R.C.S. BRAINOIS.
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