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NATIONALE STUDIECOMMISSIE
Verslag van de zitting van maandag 14 maart 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. Verslag en gestemde teksten van de zitting van 15.02.2016
Wat betreft punt (15-44), stemt de VFV in met de afstand van 30 kilometer.
Ze vraagt ook om in fine van de eerste zin van punt (15-47) de term "het voorstel" te
vervangen door "het idee".
Rekening houdend met deze verduidelijking wordt bovenvermeld verslag goedgekeurd.
Ingevolge een vraag van de NVL inzake Art. 1544.72 van het gestemde punt (15-43), wordt
er verduidelijkt dat de problematiek van de infrastructuur zich hier niet stelt vermits de
controles pas worden verricht in oktober wat betreft de noden voor TV en in december wat
betreft de capaciteit van het stadion. Op het vlak van de promotie is het de eerste die stijgt
voor zover hij over de licentie 1B beschikt. Indien hij die niet bezit, wordt dat de tweede van
de eindronde. De gestemde teksten zijn dus correct.
Tot slot wordt er gesuggereerd om erover te waken de modaliteiten voor de boetes ten laste
van toegewezen aangeslotenen goed uit te werken.
2. Briefwisseling
Nihil.
3. Interpretaties Uitvoerend Comité en beslissingen algemene vergadering Raad van
Bestuur vzw KBVB
Nihil.
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4. (15-32) Medische afwijking
Eenparig goedgekeurd.
5. (15-41) Hervorming van het Sportcomité en het Beroepscomité
De VFV vraagt om overal de haakjes weg te laten in de bewoordingen "(en hun reserven)".
Tevens dient het woord "nationale" te worden vervangen door "hogere" in de
Nederlandstalige tekst van de dere deelstreep van Art. 262.21.
Na een gedachtewisseling over de aanduiding van de juristen in de schoot van het
Sportcomité VFV (Art. 260.31), wordt er beslist om de tekst te behouden die voorkomt op de
agenda.
Hieromtrent benadrukt de Voorzitter van het Departement Reglement/Juridisch dat de
huidige leden hun mandaat behouden, ook al beantwoorden ze niet meer aan de vereisten.
Bovendien bestaat er bij gebrek aan juristen nog steeds een mogelijkheid om te putten uit
de Pool van Specialisten.
Omwille van de leesbaarheid, vraagt de ACFF om lijnen te voorzien in Art. 262.3.
Er wordt verduidelijkt dat de controle, waarvan sprake in de derde deelstreep van Art.
262.21 zuiver van formele en administratieve orde is.
Wat betreft Art. 259.12 over de bevoegdheden van het organisatiecomité KBVB, rijst de
vraag of dit echt moet voorzien worden, daar dit in de praktijk voor een groot gedeelte door
het Competions department wordt gedaan.
De ACFF informeert dat ze teksten heeft opgesteld die de aanduiding van leden regelen.
Het voorstel zat getoiletteerd worden met het oog op de volgende vergadering.
6. (15-46) Verzet tegen een beslissing bij verstek
Na te hebben beslist om Art. 1713.13 als volgt te verwoorden: "Elke niet-verontschuldigde
afwezigheid van een club wordt bestraft met een boete van 7,60 EUR of 15,00 EUR,
naargelang het gaat om een provinciale, respectievelijk een andere instantie. De boete
wordt toegepast voor elke zaak waarvoor de club opgeroepen werd in eenzelfde zitting.",
wordt het voorstel eenparig goedgekeurd.
7. (15-47) Provinciale comités
De PStC Oost-Vlaanderen heeft pas bij de VFV een voorstel ingediend dat bestaat in een
terugkeer naar het voorstel van de maand februari, maar waar de Voorzitter niet zetelt in
het organisatiecomité maar wel in het tuchtcomité. Hierdoor hebben alle Vlaamse entiteiten
dit niet kunnen bestuderen.
Vlaams-Brabant heeft gevraagd waarom het niet als een volwaardige Vlaamse provincie
wordt beschouwd.
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Naar het beeld van wat er zich in de arbitrage afspeelt, is het de wens om een Provinciaal
Comité op te richten voor Vlaams-Brabant en een ander voor Waals-Brabant, die dan samen
de competitie van 1ste provinciale afdelingen zouden kunnen beheren.
De ACFF vraagt om de eerste zin van Art. 257.314 te schrappen en de tekst te beginnen met:
"De Voorzitter kan […]" i.p.v. "De Voorzitter zal […]".
Ingevolge deze vraag, stelt de Bondsvoorzitter voor om te bepalen dat de Voorzitter
subkamers vormt. In bijzondere omstandigheden zou het dan mogelijk zijn om voltallig te
vergaderen.
Het voorstel zal tegen de volgende zitting voorzien worden van een nieuwe tekst.
8. (15-48) Organisatieprincipes Beker van België
De Pro League legt aan de hand van enkele concrete voorbeelden inzake veiligheid uit dat ze
niet zich niet akkoord kan verklaren met de voorgestelde toevoeging, maar dat ze wel kan
instemmen met een minimale verlichtingssterkte van 300 lux zoals de licentievoorwaarden
van de 1ste klasse amateurs het bepalen.
Rekening houdend met wat voorafgaat, wordt het voorstel eenparig aanvaard.
9. (15-50) Hervorming kampioenschappen 2de en 3de klasse amateurs ACFF en
interprovinciale eindronde ACFF
Met de precisering dat in Art. 1563.2 dient te worden bepaald dat er in principe één
deelnemer per provincie is en mits toevoeging van de mogelijkheid tot een tweede
eindronde, wordt het voorstel goedgekeurd.
10. (15-53) Verzekeringen
Eenparig goedgekeurd.
11. (15-54) Toepasselijkheid van het Gerechtelijk Wetboek
Er wordt verduidelijkt dat indien een verschil is tussen het Gerechtelijk Wetboek en het
bondsreglement, dit laatste van toepassing is.
Na het begin van Art. 1707 te hebben vervangen door "Het Gerechtelijk Wetboek is van
toepassing op […]", wordt het voorstel eenparig goedgekeurd.
12. (15-55) Afwezigheid of terugtrekking van de scheidsrechter of de assistentscheidsrechter - Gelegenheidsscheidsrechter
De VFV geeft aan dat in Vlaanderen aangeduide scheidsrechters een inspanningstest moeten
afleveren.
Mits vervanging van het woord "voorbehoud" door "bezwaar" in Art. 1430.51, wordt het
voorstel eenparig goedgekeurd.
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13. (15-56) Periode van de desaffectatie
Brabant heeft opgemerkt dat er mogelijk een conflict kan ontstaan met het ontslag bij
decreet tijdens de maand april.
De VFV is voorstander van een terugkeer naar het oude systeem met mogelijkheid tot
desaffectatie in mei en oktober. Bovendien moet de VFV BLOSO op 31 maart informeren
over het aantal aangeslotenen. Voor de ACFF situeert het tijdstip van melding aan het ADEPS
zich in dezelfde periode.
Het punt wordt verdaagd.
14. (15-57) Vriendschappelijke wedstrijden: regel - formaliteiten
Eenparig goedgekeurd.
15. (15-58) Registratie van de gele kaarten van de bekerwedstrijden
Mits plaatsing van de laatste deelstreep na de derde van Art. 1806.1, wordt het voorstel
eenparig goedgekeurd.
16. (15-59) Inboeken van gele kaarten voor wedstrijden van de eindronde
De ACFF laat weten dat ze instemt met het tegenvoorstel van het UC op voorwaarde de
bewoordingen "voor zover ze geen aanleiding geven tot een administratieve schorsing " in
fine van Art. 1807.33 te laten wegvallen om te vermijden dat er een ongelijkheid wordt
gecreëerd tussen de provincies die een eindronde spelen en deze die dat niet doen alvorens
de interprovinciale eindronde aan te vatten.
Vermits er een deel van de vergadering meent dat een speler die twee gele kaarten heeft
gekregen moet kunnen geschorst worden, wordt beslist om het punt te behouden op de
agenda met de keuze tussen beide mogelijkheden.
17. (15-60) Tijdelijke bepalingen tot einde 2015-2016
A. Art. 277 - Reviewcommissie
Er zal op 17 maart een evaluatievergadering van de Pro League plaatsvinden. Het punt wordt
behouden op de agenda.
B. Art. 809 - De Referee ambassador
Dit artikel wordt definitief gestemd.
C. Art. 1009 – De leeftijd van de spelers
De tabellen van het artikel zullen worden aangepast aan de leeftijden die zullen gelden in
2016-2017.
D. Art. 2001 tot en met Art. 2005: DOPAGE
Er wordt beslist om de titel te behouden in het bondsreglement, maar te verwijzen naar één
of ander reglement, bvb. Dat van de Nationale Anti Doping Organisatie (NADO). Dit punt
wordt verdaagd en er volgt verder onderzoek door de heer CRAYBEX.
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E. VERZEKERINGEN
De tijdelijke bepalingen die voorkomen onder Art. 2131 en 2132 mogen wegvallen.
18. (15-61) Indexering
Eenparig goedgekeurd.
19. (15-62) Reglement van het Vlaams Dopingtribunaal
Eenparig goedgekeurd.
20. (15-63) Sportieve activiteit van een provincie - Provinciale aanhorigheid
Er wordt beslist om de tekst als volgt aan te passen: "De sportieve activiteit van elke
provincie wordt bepaald op 31 mei van het lopende seizoen. Het resultaat wordt verstrekt
door de centrale administratie van de KBVB."
Rekening houdend met deze wijziging, wordt het voorstel eenparig goedgekeurd.
21. (15-64) Rekrutering van scheidsrechters
Mits het woord "fonds" twee keer in het meervoud te plaatsen in Art. 331.22, wordt het
voorstel eenparig goedgekeurd.
22. (15-65) Bijzondere procedure
Het voorstel wordt goedgekeurd.
23. (15-66) Procedure bij gewone binnenlandse transfer
Het voorstel wordt teruggetrokken.
24. (15-67) Bijstand en vertegenwoordiging
Mits vervanging van de tekst van de eerste deelstreep van de vertegenwoordiging der
aangeslotenen door die van de tweede deelstreep van de vertegenwoordiging van de clubs,
wordt het voorstel eenparig goedgekeurd.
25. (15-68) Drones
Er wordt gemeld dat een verbod ook op de neutrale zone moet slaan.
Aangezien de Pro League weet dat er weldra reglementeringen ter zake zullen uitgevaardigd
worden, zal genoemde liga zich bevragen bij de rechtenhouders en de veiligheidsdiensten
teneinde hier meer over te vernemen.
In afwachting hiervan, wordt het punt verdaagd.
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26. (15-69) Wisselspelers
Het voorstel wordt goedgekeurd.
27. (15-70) Indicatieve tabel
De ACFF is van mening dat het principe "nulla poena sine lege" niet is nageleefd indien de
partijen de barema’s niet kennen.
Nadat is overeengekomen om de tabellen te publiceren op de website van de bond, wordt
het voorstel eenparig goedgekeurd.
28. (15-71) Arbitrage in Brabant
Dit punt zal ingepast worden in een nieuw voorstel dat zal voorkomen op de agenda van de
maand april. Bijgevolg wordt het teruggetrokken.
29. (15-72) Diensten van trainers
De data die voorkomen in fine van de motivering alsook deze in beide kaders van Art. 332
moeten vervangen worden door "01.07.2016".
Tijdens een lange discussie waarin wordt uitgelegd dat de NSC in november een
reglementering heeft gewijzigd waaraan de clubs tegen 15 maart moesten beantwoorden
met het oog op de toekenning van een licentie, stelt de ACFF vragen omtrent de clubs die
zich al zouden geschikt hebben naar deze nieuwe reglementering.
De Voorzitter van het Departement Reglement/Juridisch repliceert hierop met te vragen wat
er zal gebeuren indien clubs naar de rechtbank stappen en aanvechten dat de regels in de
loop van het kampioenschap gewijzigd worden.
Na een korte schorsing van de zitting op vraag van de ACFF en met de precisiering dat er
nieuwe teksten komen die de problematiek regelen vanaf het seizoen 2016-2017, wordt het
voorstel eenparig goedgekeurd.
30. (15-73) Match delegate
Het voorstel wordt goedgekeurd.
31. (15-74) Agressie op een lid van het arbitrageteam, verbaal geweld (spreekkoren) of
wanordelijkheden buiten het speelveld
Aangezien het voorstel niet vermeldde dat ook de goedkeuring van de ACFF en de VFV was
vereist, hebben de vleugels het niet bestudeerd.
Bijgevolg wordt het punt met een maand verdaagd.
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32. (15-75) Interprovinciaal jeugdkampioenschap van de ACFF
Mits schrapping van het woord “vierentwintig” in de overgangsbepalingen die voorkomen in
de overgangsbepalingen onder punt 33 en 36 van Art. 1572, wordt het voorstel aanvaard.
33. Volgende vergadering
De volgende vergadering van de Nationale Studiecommissie zal plaatsvinden op maandag
11.04.2016 om 19.00 uur. Deze van de maand juni wordt met een week vervroegd en zal
doorgaan op maandag 06.06.2016 om 19.00 uur.

Verslag NSC van 14.03.2016

