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

*

*

De zitting wordt geopend om 19.00 uur onder het voorzitterschap van de heer GODIN,
bijgestaan door de heren FRANÇOIS, DIONISO en VANSPAUWEN.
Zetelen tevens bij het Bureau: de heren DE KEERSMAEKER, Bondsvoorzitter, en
TIMMERMANS, Voorzitter van het Departement Reglement/Juridisch.
*

*

*

1. Stemmenverdeling voor het seizoen 2016/2017
Er zijn geen opmerkingen meer omtrent de cijfers op de agenda.
De VFV informeert dat de berekening digitaal zal gebeuren vanaf juni 2018.
2. Verslag en gestemde teksten van de zitting van 14.11.2016
Dit verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.
Wat betreft de gestemde teksten van punt (16-29), verzet de ACFF zich tegen de nieuwe
formulering van Art. 264.14.
Na een korte schorsing van de zitting op verzoek van genoemde vleugel, wordt er gevraagd
om het punt te verdagen teneinde een herformulering voor te stellen waarin iedereen zich
kan vinden.
3. Briefwisseling
Geen enkele opmerking, behalve dat de verwijzing naar Art. 152 in de Franse versie moet
vervangen worden door een verwijzing naar Art. 31.
4. Interpretaties Uitvoerend Comité en beslissingen algemene vergadering Raad van
Bestuur vzw KBVB
Zie punten (16-34) en (16-42).
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5. (16-30) Benaming van een club
Na de bewoordingen “naar de deelgemeente, gemeente of stad waar de exploitatiezetel van
de club gelegen is” te hebben toegevoegd in fine van Art. 303.11, wordt het voorstel
eenparig goedgekeurd.
6. (16-31) Procedure bij bondsschulden van een club
De ACFF meent dat de betrokken clubs voldoende zijn ingelicht over een eventuele schorsing
van de sportactiviteit en is geen voorstander van een reglementswijziging.
Nadat is uitgelegd dat het voorstel enkel tot doel heeft om de nalatige clubs te helpen,
wordt beslist om het punt te verdagen.
7. (16-32) Vormvereisten van een bondsactie
Eenparig goedgekeurd.
8. (16-33) Weddenschappen
Mits vervanging van de bewoordingen "die zij dienen te leiden" door "van de categorieën
waarvoor zij kunnen worden aangeduid" in fine van Art. 1404.2, wordt het voorstel eenparig
goedgekeurd.
9. (16-34) Dag van de schorsing
Eenparig goedgekeurd.
10. (16-35) Strafprocedure – Draagwijdte van de schorsing
Mits vervanging van de eerste alinea van Art. 1807.22 door "De schorsing belet de speler op
de dag van die wedstrijd ingeschreven te worden op het wedstrijdblad van gelijk welke ploeg
van zijn club, inbegrepen deze van het samenwerkingsverband", wordt het voorstel eenparig
goedgekeurd.
11. (16-36) Jeugdlabel ACFF
Na toevoeging van de bewoordingen "in toepassing van Art. 459" in fine van de tweede
deelstreep van Art. 456.2, wordt het voorstel aanvaard.
12. (16-37) Overdracht van patrimonium en van het stamnummer
Na aanvulling van de toegevoegde zin met de bewoordingen "mits inachtneming van de
bepalingen van Art. 1920", wordt het voorstel eenparig goedgekeurd.
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13. (16-38) Heraansluiting van een speler wiens contract als betaalde sportbeoefenaar
verstrijkt op het einde van het seizoen
Gelet op artikel 7 van de CAO van 15.02.2016 omtrent het recht op arbeid van de betaalde
voetballer, wordt het punt verdaagd. Het zal worden herwerkt samen met de andere
reglementaire bepalingen waar deze CAO een invloed op heeft.
14. (16-39) Het mandaat van lid van een bondsinstantie
Mits schrapping van de bewoordingen "eveneens een volledig curriculim vitae van de
kandidaat te bevatten en mede" in de laatste alinea van Art. 208.14, wordt het voorstel
eenparig goedgekeurd.
15. (16-40) Competitions Department ACFF
Mits vervanging van de tweede deelstreep van Art. 1516.21 door "de kampioenschappen
van de 2de en 3de klasse amateurs ACFF, hun reserven en interprovinciale
jeugdkampioenschappen ACFF: Competitions Department ACFF, in opdracht van de Raad
van Bestuur ACFF", wordt het voorstel goedgekeurd.
16. (16-41) Overstap naar of inschrijving in KBVB-/VFV-futsalcompetities
Mits vervanging van de bewoordingen"het seizoen 2017-2018" door "de volgende
seizoenen"in punt 5 van de overgangsmaatregel voor titel 5, wordt het voorstel aanvaard.
17. (16-42) Boetes voor waarschuwingen en uitsluitingen in vriendschappelijke
wedstrijden
Eenparig goedgekeurd.
18. (16-43) Eindrangschikking in hogere afdelingen
Eenparig goedgekeurd.
19. (16-44) Licenties en competitievoorwaarden futsal
Het blijkt dat de Franse en de Nederlandse tekst van Art. F424.2 werden omgewisseld,
terwijl er een Art. F425.7 en een Art. F426.6 dienen te worden toegevoegd die als volgt
luiden: "Het Departement Futsal is bevoegd voor het toezicht op de naleving van de
competitievoorwaarden in de nationale afdelingen (Art. 286.2)".
Rekening houdend met wat voorafgaat, wordt het voorstel eenparig goedgekeurd.
20. Volgende zitting
De vergadering voorzien op 16.01.2017 wordt geschrapt. De volgende zitting zal
plaatsvinden op maandag 13.02.2017 om 19u00.
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