Voorstel tot schrapping van de notie “aanhorigheid tot een competitie”
1.

Motivering

De provincie Brabant Voetbal Vlaanderen en de Entente des Clubs de la Région BruxellesCapitale (ACFF) zijn de mening toegedaan dat de notie “aanhorigheid tot een competitie”
geen nut meer heeft, nu alle Brusselse clubs zich vrijwillig aangesloten hebben bij Voetbal
Vlaanderen of het ACFF.
De reglementsteksten worden daardoor ook eenvoudiger te begrijpen.
Bovendien vindt men het niet logisch dat Brusselse clubs zomaar van de ene naar de andere
vleugel zouden kunnen overstappen door de keuze van aanhorigheid tot een competitie te
wijzigen.
Te noteren dat, voor alle duidelijkheid en omwille van het feit dat de clubs van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest en de clubs van Waals-Brabant afzonderlijk vertegenwoordigd zijn in
de schoot van het ACFF, dit voorstel tot reglementswijziging eveneens aan de Liga van de
clubs van Waals-Brabant werd voorgelegd en er een gunstig advies bekwam.
2.

Goedkeuring vereist van:

Pro League, ACFF, Voetbal Vlaanderen
3.

Inwerkingtreding

1/7/2018
4.

Voorgestelde teksten

Artikel B201

Nomenclatuur van de bondsinstanties ● Subgroepen Voetbal
Vlaanderen en ACFF

Onveranderd tot :
2. Subgroepen Voetbal Vlaanderen en ACFF
21. De Controlecommissie (Art. V266) en de Geschillencommissie voor het Amateurvoetbal (Art. V267) worden, voor wat
betreft hun bevoegdheden inzake rechtspleging, onderverdeeld in twee subgroepen:
-

Subgroep Voetbal Vlaanderen, met alle leden die behoren tot clubs van aangesloten bij Voetbal Vlaanderen, of behoren
tot clubs die hebben gekozen voor de aanhorigheid tot de kampioenschappen ingericht door Voetbal Vlaanderen (Art.
B1503), of individueel aangeslotenen die gekozen hebben voor de Nederlandstalige taalrol;
Subgroep ACFF, met alle leden die behoren clubs van aangesloten bij de ACFF, of behoren tot clubs die hebben gekozen
voor de aanhorigheid tot de kampioenschappen ingericht door de ACFF (Art. B1503).

Rest van het artikel ongewijzigd
Artikel B303

Benaming ● Sociale zetel ● Exploitatiezetel ● Provinciale
aanhorigheid ● Aanhorigheid tot een kampioenschap ● Voertaal

Alleen de titel moet worden gewijzigd.

Artikel B1503

Provincies ● Sportieve activiteit van een provincie ● Provinciale
aanhorigheid

Onveranderd tot :
4. De “sportieve provincie Brabant”, omvattende de clubs van de provincies Vlaams-Brabant, Waals-Brabant en het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, wordt opgedeeld in 2 autonoom werkende entiteiten:
-

Brabant VV, met de clubs uit Vlaams Brabant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die gekozen hebben voor het
lidmaatschap van Voetbal Vlaanderen of voor de aanhorigheid tot de kampioenschappen ingericht door Voetbal
Vlaanderen.
Deze entiteit wordt, wat haar werking betreft, beschouwd als een Voetbal Vlaanderen- provincie.

-

Brabant ACFF, met de clubs uit Waals-Brabant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die gekozen hebben voor het
lidmaatschap van de ACFF of voor de aanhorigheid tot de kampioenschappen ingericht door de ACFF.
Deze entiteit wordt, wat haar werking betreft, beschouwd als een ACFF- provincie.

5. Wanneer er in dit reglement gerefereerd wordt aan naar Voetbal Vlaanderen- of ACFF-provincies, worden hiermee de
volgende provincies of entiteiten bedoeld:
-

Voetbal Vlaanderen-provincies: de provincies Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, en de entiteit
Brabant VV
de ACFF-provincies: de provincies Luik, Luxemburg, Namen, Henegouwen en de entiteit Brabant ACFF

6. Behoudens door het Uitvoerend Comité toegestane afwijking, wordt de deelneming van een club uit de provinciale afdelingen
aan het kampioenschap van een andere provincie dan degene waarin het speelveld van die club gelegen is, niet toegelaten.
Voor de toepassing van deze bepaling worden de provincies afgebakend door de grenzen welke ze bezaten vóór 1 september
1962. De clubs, die destijds beslist hebben verder deel te nemen aan de kampioenschappen, ingericht door de provincie
waartoe zij vóór 1 september 1962 behoorden, blijven deel uitmaken van deze provincie.
7. Clubs mogen om hun opneming in een andere provincie van dezelfde vleugel verzoeken, mits voldaan is aan de punten 5
en 6 hierboven.
In dit geval dienen zij bovendien de kampioenschappen in de laagste afdelingen aan te vatten.

Rest van het artikel ongewijzigd.
Artikel B1536

Algemeen overzicht

Onveranderd tot :
2. De clubs van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden, op regionaal vlak, ingedeeld bij Voetbal Vlaanderen- of ACFFkampioenschappen naargelang ze hebben gekozen voor de aanhorigheid tot hun lidmaatschap van Voetbal Vlaanderen,
respectievelijk de ACFF

Rest van het artikel ongewijzigd.

Samenhangende wijzigingen in boeken A en V
Artikel V105

Voetbal Vlaanderen: samenstelling ● Toegetreden leden ●
Effectieve leden

1. Samenstelling

Onveranderd tot :
13. De clubs uit de provincies Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen en de clubs uit het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest die wensen toe te treden voor aansluiting bij Voetbal Vlaanderen hebben gekozen, zijn zowel
lid van Voetbal Vlaanderen als van de KBVB.

Rest van het artikel ongewijzigd.
Article

A105

ACFF: composition - Affiliation ACFF

1. Composition
Voir les statuts de l’ACFF
2. Affiliation ACFF
21. Par leur affiliation à l’ACFF, les clubs des provinces du Brabant Wallon, Hainaut, Liège (sauf les clubs du territoire de la
communauté germanophone), Luxembourg, et Namur et les clubs de la Région Bruxelles-Capitale qui en ont émis le souhait,
sont automatiquement membres de l’asbl “Association des Clubs Francophones de Football” (ACFF en abrégé) et vice-versa.
Les clubs de la Région Bruxelles-Capitale la Communauté germanophone qui le souhaitent peuvent s’affilier à cette asbl .

Rest van het artikel ongewijzigd.
Artikel V1551

Competitie van 1ste klasse amateurs

Onveranderd tot :
4. Rechtstreekse dalers naar 2de klasse amateurs – Invloed op stijgers/dalers in onderliggende reeksen
41. De clubs die 14de ,15de en 16de eindigen in het kampioenschap dalen rechtstreeks naar de 2de klasse amateurs Voetbal
Vlaanderen of ACFF, naargelang hun aanhorigheid .lidmaatschap

Rest van het artikel ongewijzigd.
Article A1551

Compétition de division 1 amateurs

Onveranderd tot :
4. Descendants directs vers la division 2 amateurs- Influence sur les montants/descendants dans les séries sousjacentes

41. Les clubs qui terminent à la 14ième, 15ième et 16ième place du championnat descendent directement en division 2 amateurs
Voetbal Vlaanderen ou ACFF, selon leur appartenance. affiliation

Rest onveranderd
Artikel V1571

Interprovinciaal jeugdkampioenschap van Voetbal Vlaanderen

Onveranderd tot :
7. Clubs van Vlaamse provincies kunnen enkel uitkomen tegen andere clubs van Vlaamse provincies of clubs die gekozen
hebben voor de aanhorigheid tot de kampioenschappen aangesloten bij Voetbal Vlaanderen.
Uitzonderlijk kunnen afwijkingen hierop worden toegestaan, mits akkoord van zowel Voetbal Vlaanderen als de ACFF.

Rest van het artikel ongewijzigd.

