1

NATIONALE STUDIECOMMISSIE
Verslag van de zitting van maandag 17 mei 2016
Aanwezig:
Pro League: de heer FRANÇOIS.
Nationale Voetballiga: de heren GEORGES en CRAYBEX.
ACFF: de heren DIONISIO, PETITJEAN en DUMOULIN.
VFV: de heren MAZUR, VAN ONSEM en VANSPAUWEN.
Verontschuldigd:
De heren MONBALIU en SNEYERS (Pro League) en NAVEZ (ACFF).
*

*

*

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,
TIMMERMANS, Voorzitter van het Departement Reglement/Juridisch, en DE GENDT.
*

*

*

1. Verslag en gestemde teksten van de zitting van 11.04.2016
Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.
Op het vlak van de gestemde teksten van punt (15-81), deelt de VFV enkele kleine correcties
mee in Art. 453.45 en 1571.9.
Er wordt tevens gemeld dat het punt (15-74) niet geldig zal zijn mocht het voorstel (15-108)
worden goedgekeurd.
2. Briefwisseling
De Liga van Brabant heeft een mail gestuurd betreffende de Brusselse clubs en de
provinciale comités. Het blijkt evenwel dat de opmerkingen over de Brusselse clubs reeds
werden opgenomen in de teksten die op de agenda voorkomen, terwijl het deel dat
betrekking heeft op de provinciale comités intussen werd teruggetrokken.
3. Interpretaties Uitvoerend Comité en beslissingen algemene vergadering Raad van
Bestuur vzw KBVB
De vergadering formuleert geen enkele opmerking.
De Voorzitter van het Departement Reglement/Juridisch meldt dat het punt R15.195 het
voorwerp uitmaakt van een procedure bij het BAS.
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4. (15-41) Hervorming van het Sportcomité en het Beroepscomité
De Voorzitter van het Departement Reglement legt de samenstelling van het Sportcomité en
het Beroepscomité waar elke vleugel recht heeft op 12 leden met een afvaardiging naar de
KBVB van 3 leden in eerste aanleg en 4 in graad van hoger beroep.
Op het vlak van de voorgestelde teksten betekent dit dat de tweede variante voor Art. 259
alsook de ingekaderde tekst van Art. 260.41 worden weerhouden.
De ACFF wenst dat de drie leden die in het Sportcomité KBVB zullen fungeren aangeduid
worden door de Voorzitter van het Sportcomité ACFF.
Ook stelt de Voorzitter van het Departement Reglement de vraag of het niet opportuun is
om het Organisatiecomité binnen de VFV weg te laten.
Dit brengt met zich mee dat de organisatie van de reeksen, …. zal gebeuren door het
Competitions department, onder supervisie van de Raad van Bestuur van de VFV.
Samengevat zullen er een aantal alternatieven worden uitgewerkt:
- al dan niet aanduiden van de leden van de KBVB instanties door de voorzitter van de
Comités van de vleugels
- geen organisatiecomité VFV voorzien.
Alhoewel alle geledingen akkoord zijn met de nieuwe principes, wordt het punt uitgesteld in
afwachting van de aangepaste voorstellen.
5. (15-47) Provinciale comités
Overal in de teksten, dient men “KBVB-clubs van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest” te
lezen, terwijl in de Franse versie van Art. 256.321 de term “d’organisation” dient te worden
geschrapt.
De vergadering stemt in met de voorgestelde teksten mits aanpassing – na akkoord tussen
ACFF en VFV – van de teksten voor wat betreft de sportieve provincie Brabant.
6. (15-60) Tijdelijke bepalingen tot einde 2015-2016
D. Art. 2001 tot en met Art. 2005: DOPING
De teksten zullen binnen twee weken klaar zijn en zullen dus kunnen behandeld worden
tijdens de laatste zitting van het seizoen.
7. (15-68) Drones
Vermits er geen antwoord is vanwege het Ministerie van Binnenlandse Zaken noch van de
rechtenhouders en dat er reeds een wetgeving bestaat op nationaal vlak, wordt er beslist
om het punt terug te trekken.
8. (15-76) Samenstelling van de reeksen: club met twee eerste ploegen
Het punt wordt teruggetrokken.
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9. (15-77) Specifieke voorwaarden voor de eerste herenploegen
Het punt wordt teruggetrokken.
10. (15-87) De opleiding en de diensten van trainers
Doordat er geen UEFA A-cursus meer is voor het seizoen 2017-2018, vraagt de NVL
nogmaals om de oude tekst van 2de nationale afdeling (zoals vermeld in de gedrukte versie
2015-2016) te behouden voor de 1ste klasse en 2de klasse amateurs gedurende een
overgangsperiode van twee jaar.
De Pro League betreurt dat er geen opleidingen meer zullen zijn voor deze datum en
benadrukt dat de bond er op moet toezien dat er elk seizoen ingericht worden.
De Pro League herinnert er aan dat in de loop van dit seizoen een reeds goedgekeurde tekst
zijn inwerkingtreding verdaagd zag naar 1 juli 2016. Ze vindt het niet toelaatbaar om
opnieuw een uitstel van de inwerkingtreding van deze tekst te voorzien, zowel uit respect
voor zij die erop toezien/hebben toegezien zich in regel te stellen qua brevet en licentie als
ten aanzien van het belang van de kwaliteit van ons voetbal, om beroep te doen op
opleiders die aan de huidige kwaliteitscriteria beantwoorden.
De ACFF vraagt om in Art. 606.1 te vermelden dat de kandidaten 16 jaar oud moeten zijn en
om gedurende twee seizoenen geen boete op te leggen aan de clubs van 1ste en 2de
provinciale afdeling.
De Bondsvoorzitter vindt dat het niveau moet worden opgetrokken en dat de zonet
geformuleerde vragen hier zeker niet toe bijdragen. In dit opzicht wenst hij de
overgangsperiode te beperken tot de lopende contracten.
Om tegemoet te komen aan de wens van de NVL, zou de VFV gewonnen zijn voor een
overgangsperiode van één seizoen. Ze kan zich echter niet uitspreken over de vragen van de
ACFF, aangezien het nieuwe punten betreft die niet op de agenda staan.
Het punt wordt verdaagd naar de volgende zitting, waar het zal voorzien zijn van drie
varianten.
11. (15-91) Bondsonderscheidingen
Eenparig goedgekeurd.
12. (15-92) Kalender futsal
Goedgekeurd.
13. (15-93) Gele kaarten: registratie - retributie
Goedgekeurd.
14. (15-94) Dag van de Schorsing
Eenparig goedgekeurd.
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15. (15-95) Super League Vrouwenvoetbal
Mits schrapping van het lidwoord “la” in het voorgestelde zinsdeel (Franse tekst), wordt het
punt eenparig goedgekeurd.
16. (15-96) Ontslag buiten de periode van 1 tot 30 april
Na een gedachtewisseling wordt het punt teruggetrokken.
17. (15-97) Interprovinciale vrouwencompetitie ACFF
De ACFF stemt in met het principe, maar zal de teksten nog toiletteren.
18. (15-98) Organisatie van de periodekampioenschappen
Goedgekeurd.
19. (15-99) Bekers, diploma’s en medailles
La VFV is het eens met het voorstel, maar de ACFF en de NVL zijn voor het behoud van het
status quo, terwijl de Pro League voorstelt om de medailles te behouden voor U15 tot U17.
Een nieuw tekstvoorstel zal worden ingeschreven op de volgende agenda.
20. (15-100) Wijziging van de term “betaald voetbal ” in “profvoetbal”
Goedgekeurd.
21. (15-101) Heraansluiting in hetzelfde seizoen van een in oktober gedesaffecteerde
speelster
Eenparig goedgekeurd.
22. (15-102) Futsalkampioenschappen U21
Goedgekeurd.
23. (15-103) Futsal: verplichte inschrijving op het wedstrijdblad
Goedgekeurd.
24. (15-104) Reserveploegen op regionaal vlak ACFF
Met de precisering dat Art. 1564 geldig is voor het seizoen 2016-2017 en niet vanaf het
seizoen 2016-2017, wordt het voorstel aanvaard.
25. (15-105) Interprovinciaal jeugdkampioenschap ACFF
Goedgekeurd.
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26. (15-106) Jeugdlabel ACFF
De laatste zin van de cursieve tekst in fine van Criterium 2 van Art. 459 betreft niet de
specifieke motivering, maar moet deel uitmaken van de eigenlijke reglementering.
Rekening houdend met deze opmerking wordt het voorstel goedgekeurd.
27. (15-107) Duur van de jeugdwedstrijden ACFF
Mits toevoeging van de jeugd van 1ste klasse amateurs aan de tabel die voorkomt in Art.
1231, wordt het voorstel goedgekeurd.
28. (15-108) Agressie op een lid van het arbitrageteam, verbaal geweld, spreekkoren of
wanordelijkheden buiten het speelveld in het amateurvoetbal
Wat betreft de procedure voor het amateurvoetbal dient in fase 1 te worden vermeld dat de
scheidsrechter ook de terreinafgevaardigde moet roepen en in fase 3 (Franse tekst) dat hij
de wedstrijd moet staken.
Rekening houdend met wat voorafgaat, wordt het voorstel goedgekeurd.
29. (15-109) Scheidsrechtersvergoedingen
Art. 221 wordt eenparig goedgekeurd, terwijl de rest van het voorstel wordt teruggetrokken,
ofschoon de ACCF gesuggereerd heeft om over te gaan tot een verhoging voor de
scheidsrechters in drie jaarlijkse stappen.
30. Volgende vergadering
De volgende vergadering van de Nationale Studiecommissie zal plaatsvinden op maandag
06.06.2016 om 18.30 uur.
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