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NATIONALE STUDIECOMMISSIE
Verslag van de zitting van maandag 6 juni 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 DAEMS.
Verontschuldigd:
De heren MONBALIU en SNEYERS (Pro League), VANSPAUWEN (VFV) en DE GENDT.
*

*

*

De zitting wordt geopend om 19.00 uur onder het voorzitterschap van de heer GODIN,
bijgestaan door de heren GEORGES en DIONISIO, 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 17.05.2016
Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.
Wat betreft het gestemde punt (15-101), dient de volgende zin te worden toegevoegd in Art.
345.11: "Zij zijn ook verschuldigd voor de door de club in oktober gedesaffecteerde
aangeslotenen, die intussen niet aan een andere club zijn toegewezen."
De vergadering stemt hiermee in.
2. Briefwisseling
Hoewel het voorstel dat vervat staat in de mail van de heer Daems laattijdig is, meent de
vergadering dat men het moet kunnen aanvaarden omdat lange verplaatsingen voor de
jeugd ten allen prijze moeten vermeden worden.
Het voorstel zal echter pas aanvaard kunnen worden onder voorbehoud van goedkeuring
door de vergadering van de technisch-sportief verantwoordelijken waarop de secretarissen
van de beide vleugels zijn uitgenodigd en waarover laatstgenoemden verslag zullen
uitbrengen bij de Voorzitter en de secretaris van de NSC.
3. Interpretaties Uitvoerend Comité en beslissingen algemene vergadering Raad van
Bestuur vzw KBVB
Nihil

Verslag NSC van 06.06.2016

2

4. (15-41) Hervorming van het Sportcomité en het Beroepscomité
De VFV stemt in met de tweede variante, dus zonder Organisatiecomité KBVB en VFV. Ook
opteert zij voor de aparte verkiezing van de leden voor het Sportcomité KBVB en
Sportcomité VFV (en idem voor Beroepscomité). Dit betekent dat de twee kaders van Art.
260 alsook de eerste twee van Art. 262 geschrapt mogen worden.
Er wordt opgemerkt dat Art. 1308.1 dient te verwijzen naar Art. 1306.4, dat een keuring om
de drie jaar voorziet, en dat het "Comité d’Organisation URBSFA" dient te worden vervangen
door het "Competitions Department" in Art. 1516.21 van de Franse tekst.
Rekening houdend met wat voorafgaat, wordt het voorstel eenparig goedgekeurd.
De verdeling van de huidige leden voor het volgend seizoen zal worden toevertrouwd aan de
raden van bestuur van de verschillende entiteiten.
5. (15-47) Provinciale comités
De tekst van Art. 256.223 moet als volgt worden verwoord: "Een lid van het Regionaal
Bureau Arbitrage ACFF en VFV mogen als waarnemer de vergaderingen […]".
Rekening houdend met deze precisering wordt het voorstel goedgekeurd.
6. (15-60) Tijdelijke bepalingen tot einde 2015-2016
D. Art. 2001 tot en met Art. 2005: DOPING
Aangezien de reglementen van het Vlaams Dopingtribunaal de komende weken nog zullen
gewijzigd worden, heeft het niet veel zin om het bondsreglement nu nog aan te passen.
Bijgevolg wordt het punt teruggetrokken van de agenda.
7. (15-87) De opleiding en de diensten van trainers
Eenparig goedgekeurd met de melding dat de verschillende entiteiten verzocht worden om
hun clubs in te lichten over deze wijziging opdat zij zich tijdig zouden schikken naar de
nieuwe vereisten op het vlak van de trainers.
8. (15-97) Interprovinciale vrouwencompetitie ACFF
Het voorstel wordt teruggetrokken.
9. (15-99) Bekers, diploma’s en medailles
De VFV is voor een totale afschaffing, terwijl de ACFF voorstander is van het behoud van het
status quo.
Wanneer de Bondsvoorzitter opmerkt dat de bekers, diploma’s en medailles wel eens op het
conto van de vleugels zouden kunnen gebudgetteerd worden, stemt de vergadering er mee
in om een voor eenieder aanvaardbare regel te zoeken.
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Een voorstel dat rekening houdt met de geformuleerde opmerkingen zal naar de
verschillende entiteiten worden gestuurd.
NB. Het voorstel, dat op 07.06.2016 naar al de leden werd gestuurd, werd aanvaard
10. (15-110) Opleidingsvergoeding
Eenparig goedgekeurd.
11. (15-111) Tijdelijke transfer
Vermits het Nationaal Paritair Comité voor de Sport wenst dat de voorgestelde tekst niet
wordt weerhouden, wordt er beslist om het punt terug te trekken.
12. (15-112) Klasseverlaging
Eenparig goedgekeurd.
13. (15-113) Overdracht van waarschuwingen en schorsingen
Goedgekeurd.
14. (15-114) Rangschikking play-offs Super League Vrouwenvoetbal
Eenparig goedgekeurd.
15. (15-115) Tussenpersonen
Eenparig goedgekeurd.
16. (15-116) De schorsingen : definitie – aard - draagwijdte
Met de opmerking dat het verkieslijk is om in Art. 1906.5 de bewoordingen "en de neutrale
zone" weg te laten, wordt het voorstel aanvaard onder voorbehoud van goedkeuring door
de algemene vergadering van de Pro League die zal bijeenkomen op 07.06.2016.
De ACFF informeert dat zij een voorstel in die zin wil doen voor het amateurvoetbal, maar de
vergadering vreest dat dit moeilijk in de praktijk zal te brengen zijn.
17. (15-117) Licenties : algemene voorwaarden
Mits vervanging van de term "sterke invloed" door "beduidende invloed" in de Nederlandse
versie van de derde deelstreep van Art. 407.25, wordt het voorstel aanvaard onder
voorbehoud van goedkeuring door de algemene vergadering van de Pro League die zal
bijeenkomen op 07.06.2016.
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18. (15-118) Vergoedingen scheidsrechters en assistent-scheidsrechters
Eenparig goedgekeurd.
19. Vergaderingen 2016-2017
Het programma van de vergaderingen voor het seizoen 2016-2017 ziet er als volgt uit:
maandag 12.09.2016 om 19u00
maandag 10.10.2016 om 19u00
maandag 14.11.2016 om 19u00
maandag 12.12.2016 om 19u00
maandag 16.01.2017 om 19u00
maandag 13.02.2017 om 19u00
maandag 13.03.2017 om 19u00
maandag 10.04.2017 om 19u00
maandag 15.05.2017 om 19u00
maandag 12.06.2017 om 19u00
*

*

*

Aan het eind van de vergadering en om het seizoen af te sluiten, richt de Voorzitter een
woordje van dank aan de aanwezige leden.
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