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NATIONALE STUDIECOMMISSIE
Verslag van de zitting van maandag 12 september 2016
Aanwezig:
Pro League: de heren FRANÇOIS en CRAYBEX.
ACFF: de heren DIONISIO en PETITJEAN.
VFV: de heren MAZUR, VAN ONSEM en DAEMS.
Verontschuldigd:
De heren NAVEZ (ACFF), VANSPAUWEN (VFV) en DE GENDT.
*

*

*

De zitting wordt geopend om 19.00 uur onder het voorzitterschap van de heer DIONISIO.
Zetelen tevens bij het Bureau: de heren DE KEERSMAECKER, Bondsvoorzitter, en
TIMMERMANS, Voorzitter van het Departement Reglement/Juridisch.
*

*

*

1. Verkiezing van een voorzitter van de NSC
De heer GODIN wordt bij handgeklap voor vier seizoenen herkozen als Voorzitter van de
NSC.
Hij bedankt de vergadering voor het vertrouwen dat hem wordt betuigd en drukt de wens
uit om in dezelfde constructieve geest van de voorbije jaren te kunnen samenwerken en zit
vervolgens de rest van de vergadering voor.
2. Aanduiding van de ondervoorzitters van de NSC
De entiteiten duiden de volgende ondervoorzitters aan voor een periode van één seizoen:
de heren FRANÇOIS (Pro League), DIONISIO (ACFF) en VANSPAUWEN (VFV).
3. Stemmenverdeling voor het seizoen 2016/2017
In afwachting van te kunnen beschikken over de exacte cijfers betreffende de sportactiviteit,
wordt het punt verdaagd.
4. Verslag en gestemde teksten van de zitting van 06.06.2016 en 24.06.2016
Deze verslagen worden zonder opmerkingen goedgekeurd.
5. Briefwisseling
Nihil.
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6. Interpretaties Uitvoerend Comité en beslissingen algemene vergadering Raad van
Bestuur vzw KBVB
De reglementstekst van de interpretatie van Art. 1583 is zonder voorwerp geworden en zal
door het Uitvoerend Comité worden teruggetrokken, maar de beslissing om RSC Anderlecht
op te nemen in 2de nationale damesafdeling blijft behouden. Wat betreft de andere
interpretaties wordt er verwezen naar de punten (16-01), (16-02), (16-13) en (16-14).
7. (16-01) 1ste provinciale afdeling
Goedgekeurd.
8. (16-02) Gemeenschappelijke kosten
Mits vervanging van “het Sportcomité KBVB” door “de raad van bestuur van de betrokken
vleugel” in Art. 1502.5, wordt het voorstel goedgekeurd.
9. (16-03) Nieuwe benaming van de Nationale Studiecommissie
De VFV suggereert de benaming “Nationale Reglementscommissie” of “Federale
Reglementscommissie”, terwijl de ACFF niet onmiddellijk de noodzaak ziet om de naam van
deze commissie te wijzigen, oordelend dat haar naam voldoende duidelijk is.
De Pro League is het niet eens met dit laatste standpunt en benadrukt dat men de functie
van de vergadering niet meer terugvindt in de huidige benaming. Ze vraagt tevens om na te
denken over een andere benaming voor de 1ste klasse amateurs (bvb. Nationale) en voor de
2de en 3de klasse amateurs, waar de term “amateurs” een pejoratieve connotatie zou kunnen
hebben.
Het punt wordt verdaagd.
10. (16-04) Officials
Mits vervanging van “l’URBSFA” door “la fédération” in de Franse tekst van Art. 1412.4
wordt het voorstel eenparig goedgekeurd.
11. (16-05) Interprovinciale eindronde ACFF
Na te hebben beslist om in Art. 1563.1 de bewoordingen “1 tot 4 clubs” te vervangen door
“het nodige aantal stijgers”, wordt het voorstel goedgekeurd.
12. (16-06) Organisatieprincipes Beker van België
Goedgekeurd.
13. (16-07) Opleiding van de trainers
Goedgekeurd.
14. (16-08) Wedstrijdbladen
Hoewel de ACFF het jammer vindt dat het elektronisch blad nog niet operationeel is voor de
vriendschappelijke wedstrijden, wordt het voorstel eenparig goedgekeurd.
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De Voorzitter van het Departement Reglement/Juridisch informeert
digitaliseringsproject bestaat, maar dat het momenteel niet prioritair is.

dat

dit

Wat betreft de app BBF, meldt de VFV nog dat het soms onmogelijk is om toegang te krijgen
tot het matchverslag.
15. (16-09) Vaststelling van de behandeling voor de Geschillencommissie voor het
Profvoetbal
Goedgekeurd.
16. (16-10) Wedstrijd met gesloten deuren
Goedgekeurd.
17. (16-11) Reviewcommissie
Goedgekeurd.
18. (16-12) Pool van Specialisten
Goedgekeurd.
19. (16-13) Provinciale Comités
Goedgekeurd.
20. (16-14) Termen “spelen”, “deelnemen”, “opstellen”
Mits vervanging van de term “le terrain” door “l’aire de jeu” in de Franse tekst van Art.
1001.3, wordt het voorstel eenparig goedgekeurd. Dit principe zal geplaatst worden in een
nieuw artikel 10.
21. (16-15) Verlichting Beker van België
Vermits de ACFF het niet eens is met de toevoeging van de bewoordingen “op de dag van de
loting”, wordt er voorgesteld om een alinea te voorzien die slaat op de vijfde speeldag en
een andere die slaat op de 1/8ste en de 1/16de finales. Dit voorstel wordt eenparig aanvaard.
22. (16-16) Licentie van club van het profvoetbal: verzoek tot voorafgaand onderzoek
Er wordt beslist om met onmiddellijke inwerkingtreding de term “1A” te schrappen in de
titel van Art. 416.
23. Volgende zitting
De vergadering voorzien op 10.10.2016 wordt geschrapt. De volgende zitting zal
plaatsvinden op maandag 14.11.2016 om 19u00.
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