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NATIONALE REGLEMENTSCOMMISSIE
Verslag van de zitting van maandag 28 januari 2019
Aanwezig:
Pro League: de heer MONBALIU.
ACFF: de heren DIONISIO, PETITJEAN, BOCCAR en NAVEZ.
Voetbal Vlaanderen: de heren, VAN ONSEM, MAZUR en FONTEYN.
Verontschuldigd:
Mevrouw LEYS (observatrice) en de heren DUPONT (Voorzitter), FRANÇOIS (Pro League),
VANSPAUWEN (Voetbal Vlaanderen).
*

*

*

De zitting wordt geopend om 19.00 uur onder het voorzitterschap van de heer DIONISIO.
Zetelt tevens bij het Bureau: De TIMMERMANS, Voorzitter van het Departement
Reglement/Juridisch.
*

*

*

1. Verslag en gestemde teksten van de zitting van 10.12.2018
Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.
2. Briefwisseling
De Pro League heeft laten weten dat gelet op de afschaffing van de categorie U19 Elite, Art.
B1009.21 moest worden aangepast zodat er in de kampioenschappen U18 Elite maximum 3
spelers U19 zouden kunnen worden ingeschreven op het wedstrijdblad.
Dit werd intussen rechtgezet.
3. Interpretaties Uitvoerend Comité en beslissingen algemene vergadering vzw KBVB
Zie punten (18-32), (18-33) en (18-39).
4. (18-18) Uitvoerend Comité
De ACFF die oorspronkelijk voorstander was van een 2/3 meerderheid, maar die zich ook kan
vinden in een 4/5 meerderheid der aanwezige leden, treedt de Pro League en Voetbal
Vlaanderen bij door het amendement dat door laatstgenoemde entiteit werd voorgesteld
goed te keuren met inwerkingtreding vanaf 01.02.2019.
5. (18-20) Afwijking van leeftijdscategorie om medische redenen
Goedgekeurd met inwerkingtreding vanaf 01.07.2019.
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6. (18-24) Licentievoorwaarden in 1ste klasse amateurs en de competitieformule in 2de
klasse amateurs Voetbal Vlaanderen/ACFF
Zonder zich voor het overige te willen mengen in de debatten, maakt de Pro League zich
zorgen over de afzwakking van de licentievoorwaarden die de kloof tussen het amateur- en
het profvoetbal enkel dreigt te vergroten.
Volgens de ACFF, gaat het hier echter enkel over de toekenning van een bijkomende termijn
voor de realisatie van de infrastructuur die zo de clubs moet toelaten om goed
gestructureerd en financieel gezond te blijven.
De afvaardiging van Voetbal Vlaanderen stemt in met het amendement dat werd ingediend
door de ACFF, maar wenst op dit ogenblik nog wel dat er geen verplichting is om betaalde
sportbeoefenaars in dienst te hebben. Voetbal Vlaanderen zal een tegenvoorstel formuleren
waarin er slechts sprake zal zijn van 5 betaalde sportbeoefenaars i.p.v. 7.
Het punt wordt verdaagd.
7. (18-28) Vriendschappelijke wedstrijden: boete - eventuele oproeping
Voetbal Vlaanderen vraagt om de tabel van Art. B1816.1 als volgt aan te vullen:
-

bij 1ste klasse amateurs: Super League Vrouwenvoetbal
bij 2de en 3de klasse amateurs: 1ste en 2de nationale vrouwenafdeling

Ook dient er te worden nagedacht over de bedragen van de boetes in wedstrijden van jeugd
en reserven.
De NRC dringt er op aan dat de digitale wedstrijdbladen voor vriendschappelijke wedstrijden
zouden toelaten om de gele en rode kaarten te noteren om toe te laten de boetes die eraan
verbonden zijn onmiddellijk te kunnen innen. Hiertoe vraagt ze aan het departement IT om
het nodige te doen tegen 01.07.2019.
De ACFF zal met het oog op de volgende vergadering een nieuwe tekst voorbereiden.
8. (18-32) Inschrijving van clubs van provinciale afdelingen en van het recreatief voetbal
Mits verduidelijking in Art. A1507.2 dat het gaat om een club die het vorige seizoen
beëindigd heeft en vervanging van “uitkwam” door “zou uitgekomen zijn in het volgende
seizoen”, wordt het voorstel goedgekeurd met inwerkingtreding vanaf 01.07.2019.
9. (18-33) Basisvoorwaarden
Goedgekeurd met inwerkingtreding vanaf 01.07.2019.
10. (18-34) Voetbal Vlaanderen: diensten van trainers en opleiding van de trainers
In de tabel van Art. V332.31 dient de boete voor de Super League Vrouwenvoetbal te
worden teruggebracht naar 280,00 EUR en dient er de verwijzing (1) worden toegevoegd.
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Rekening houdend met deze opmerkingen wordt het voorstel goedgekeurd met
inwerkingtreding op 01.07.2019.
11. (18-35) Bureau Arbitrage Voetbal Vlaanderen / Provinciale Bureaus Arbitrage Voetbal
Vlaanderen
Mits vervanging van het woord “kampioenschappen” door “jeugdkampioenschappen” in Art.
V265.332.3° wordt de wijziging van genoemd artikel goedgekeurd met inwerkingtreding
vanaf 01.01.2019. Voor de ACFF wordt verwezen naar punt (18.40).
12. (18-36) Disciminerende spreekkoren
De Pro League wenst Art. P.1919.16 aan te vullen met de volgende zin: "Er zal ook rekening
gehouden worden met de bijzondere ernst van de incidenten van racistische aard die de
basiswaarden van het voetbal schaden".
Rekening houdend met wat voorafgaat, wordt het voorstel goedgekeurd met
inwerkingtreding vanaf 01.02.2019.
13. (18-37) Aansluiting - toewijzing
Goedgekeurd met inwerkingtreding vanaf 01.07.2019.
14. (18-38) Reserveploegen 1ste, 2de en 3de klasse amateurs
Het principe van Art. V1559 wordt aanvaard. Het gedeelte over Art. V1553 wordt verdaagd.
15. (18-39) Wedstrijdblad
De ACFF merkt op dat in de meeste gevallen de scheidsrechter het wedstrijdblad moet
afsluiten, terwijl het huidige voorstel een bestraffing van de thuisclub beoogt in geval van
laattijdigheid.
Het punt wordt behouden op de agenda, maar zal worden voorzien van nieuwe teksten, ook
wat het futsal (Art. F1411.61) betreft.
16. (18-40) ACFF: Bureau Arbitrage ACFF en Regionale Bureaus Arbitrage ACFF
Mits invoeging van een nieuw punt 2° met de tekst “des championnats provinciaux” in Art.
A264.312, wordt het voorstel goedgekeurd met inwerkingtreding vanaf 01.01.2019.
17. (18-41) Specifieke voorwaarden tot het bekomen van de licentie van nationale
amateurclub
Goedgekeurd met inwerkingtreding vanaf 01.02.2019.
18. (18-42) Behandeling van rechtstreekse uitsluitingen in het amateurvoetbal
De ACCF, die laat weten dat ze nog niet de kans heeft gehad om het voorstel voor te stellen
en te argumenteren in de provincies, vreest dat de datum van 01.07.2019 voor de
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inwerkingtreding niet realistisch is, met name omdat het computerprogramma nog steeds
onvoldoende werkt.
Voetbal Vlaanderen wil het voorstel nog nauwer intern bekijken en stelt voor om eerst een
overgangsperiode in te voeren om dit uit te testen voor de eerste ploegen. De ACFF kan zich
hierin vinden.
Met de vraag aan het departement IT om na te denken over de realisatie van dit project,
wordt het punt verdaagd.
19. (18-43) Jeugdkampioenschappen Voetbal Vlaanderen
Goedgekeurd met inwerkingtreding vanaf 01.01.2019.
20. Volgende vergadering
De volgende vergadering van de NRC zal plaatsvinden op maandag 11.03.2019 om 19u00.
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