HOOFDSTUK 4: DE REGELGEVENDE INSTANTIE:
DE VLAAMSE STUDIECOMMISSIE (VSC)
Artikel V226

De Vlaamse Studiecommissie (VSC)

1.Definitie
De Vlaamse Studiecommissie is het wetgevende orgaan van Voetbal Vlaanderen.
Zij vertegenwoordigt Voetbal Vlaanderen binnen de Nationale Reglementscommissie van de KBVB.
2. Taken bevoegdheden van de VSC- Eventueel verzet van de Raad van Bestuur van Voetbal Vlaanderen
21. De VSC:
-

bestudeert en kan haar goedkeuring verlenen aan de voorstellen tot wijziging aan de reglementaire bepalingen;
formuleert, bestudeert, onderhandelt en amendeert zo nodig, de voorstellen tot reglementswijziging met directe of
indirecte invloed op het amateurvoetbal in Vlaanderen;
bespreekt problematieken waarmee amateurclubs geconfronteerd worden. De voorzitter zal hiervan verslag uitbrengen
in de Raad van Bestuur

22. De Raad van Bestuur van Voetbal Vlaanderen, uiteindelijke verantwoordelijke voor de vzw Voetbal Vlaanderen, heeft
evenwel het recht zich te verzetten tegen voorstellen of beslissingen omtrent reglementswijzigingen die indruisen tegen het
algemeen belang van het voetbal of in strijd zijn met wettelijke of reglementaire bepalingen.
De te volgen procedure is in dit verband:
221. In alle materies, na de publicatie in de agenda of na de uiteindelijke stemming in openbare zitting, kan de voorzitter
van Voetbal Vlaanderen of bij ontstentenis van deze zijn plaatsvervanger, verklaren dat een voorstel tot
reglementswijziging of een gestemde wijziging een invloed kan hebben dat ernstige schade berokkent aan de werking
van de Voetbal Vlaanderen of in strijd is met wettelijke of decretale bepalingen.
Deze beslissing dient uiterlijk 5 dagen na de zitting van de VSC per mail te worden medegedeeld aan het secretariaat
van de VSC
222. In dat geval wordt het beoogde onderzoek van het voorstel tot reglementswijziging of de beslissing van de VSC
opgeschort en overgedragen aan de Raad van Bestuur van Voetbal Vlaanderen dat binnen de 30 dagen een beslissing
moet nemen met een gekwalificeerde meerderheid van 2/3 van de aanwezige leden.
223. Indien de Raad van Bestuur met de vereiste meerderheid het voorstel of de beslissing als strijdig beschouwt met de
belangen van Voetbal Vlaanderen of met wettelijke of decretale bepalingen, wordt de Vlaamse Studiecommissie van de
beslissing mét motivering in kennis gesteld.
Naargelang het geval, verdwijnt het voorstel van de agenda of wordt de genomen beslissing geannuleerd.
In het andere geval wordt het punt terug verzonden naar de VSC, of wordt de genomen beslissing uitgevoerd.
3. Samenstelling
De VSC is als volgt samengesteld:
31. Met stemrecht in alle gevallen:
-

de vijf provinciale studiecommissies, te weten: Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Brabant VV, West-Vlaanderen, elk
met 2 vertegenwoordigers;
Deze vijf delegaties beschikken ieder over één stem

-

de Vlaamse clubs van de 1ste klasse amateurs en de 2de en 3de klasse amateurs Voetbal Vlaanderen, met 3
vertegenwoordigers
Deze delegatie beschikt over twee stemmen.

Dit stemrecht, door beslissing van het Dagelijks Bestuur van de VSC, vervalt echter indien deze entiteit helemaal geen belang
heeft met de voorgestelde wijziging.

32. Met stemrecht indien het behandeld voorstel betrekking heeft op de entiteit zelf, in de andere gevallen met een
adviserende functie:
-

Vrouwenvoetbal met 2 vertegenwoordigers;
Futsal met 2 vertegenwoordigers;
Recreatief voetbal: twee vertegenwoordigers (één van elk van de toetredende federaties)
Minivoetbal: één vertegenwoordiger

Deze delegaties beschikken in voorkomend geval over één stem
Dit stemrecht wordt al dan niet toegekend door beslissing van het Dagelijks Bestuur van de VSC
33. Worden uitgenodigd als waarnemer, zonder stemrecht
-

De leden van de Raad van Bestuur van Voetbal Vlaanderen;
1 vertegenwoordiger van de scheidsrechters, aangeduid door de leden van het Bureau Arbitrage Voetbal Vlaanderen

33. Maken deel uit van de Vlaamse Studiecommissie, zonder stemrecht:
-

De voorzitter van Voetbal Vlaanderen;
De secretaris-generaal;
De gemandateerde vertegenwoordiger van de Raad van Bestuur van Voetbal Vlaanderen
Eén vertegenwoordiger van de scheidsrechters, aangeduid door de leden van het Bureau Arbitrage Voetbal Vlaanderen

De overige leden van de Raad van Bestuur van Voetbal Vlaanderen worden uitgenodigd op de zittingen, eveneens zonder
stemrecht.
4. Voorwaarden waaraan de leden van de VSC dienen te voldoen
41. Voorwaarden
De vertegenwoordiger:
-

voldoet aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden van het bondsreglement;
is aangesloten bij een club die behoort tot de provinciale afdelingen, vrouwenvoetbal, futsal, recreatief voetbal (lid van
respectieve toetredende federaties), minivoetbal, naargelang de delegatie welke hij/zij vertegenwoordigt;
uit de 1ste klasse amateurs, de 2de en 3de klasse amateurs Voetbal Vlaanderen dient aangesloten te zijn bij Voetbal
Vlaanderen rechtstreeks, via een club van die afdeling, of gezien de specificiteit van deze kampioenschappen via een
eerder betrokken club;
wordt niet beschouwd als lid van een officiële bondsinstantie;
ontvangt een reisvergoeding en een zittingsvergoeding cfr. Art. B221 van het bondsreglement voor iedere reglementair
samengeroepen zitting.

42. Bijkomende verkiesbaarheidsvoorwaarden
Algemeen:
-

de vertegenwoordigers van de provincies worden verkozen volgens de modaliteiten, eigen aan de provinciale
studiecommissies;
de vertegenwoordigers van de 1ste, 2de en 3de klasse amateurs worden verkozen door de Vlaamse clubs van de betrokken
afdeling, onder toezicht van de Raad van Bestuur van Voetbal Vlaanderen
de vertegenwoordigers worden uiterlijk op 15 september bekendgemaakt aan de secretaris-generaal van Voetbal
Vlaanderen

Uitzondering - Procedure voor de vertegenwoordigers van futsal en vrouwenvoetbal, recreatief voetbal en minivoetbal
-

Het aflopen van de mandaten en de verkiesbaarheidsvoorwaarden hiervoor worden uiterlijk 1 augustus in de bondsbladen
gepubliceerd in opdracht van de secretaris-generaal Voetbal Vlaanderen;
de zetelende leden zijn uittredend en herkiesbaar;
op straffe van nietigheid moet elke nieuwe kandidatuur, ondertekend door de kandidaat en de gerechtigd correspondent
ingediend worden, ofwel door de club van toewijzing, of door de secretaris van de Verstandhouding van Vlaamse
amateurclubs van hogere afdelingen indien het een niet-toegewezen aangeslotene betreft. De kandidatuur moet, op

-

straffe van verval, worden ingediend bij de secretaris-generaal van Voetbal Vlaanderen, aangetekend uiterlijk op 15
augustus;
de Raad van Bestuur van Voetbal Vlaanderen benoemt uit de lijst van kandidaten de vertegenwoordigers voor futsal en
het vrouwenvoetbal, het recreatief voetbal en het minivoetbal na advies van het lid van de Raad van Bestuur die deze
afdeling entiteit vertegenwoordigt, uiterlijk op 15 september.

5. Bureel - Voorzitter - Ondervoorzitters - Secretaris
51. Het bureel
Het bureel van de VSC, samengesteld uit 1 voorzitter en 2 ondervoorzitters aangesloten bij een “amateurclub voetbal” van
Voetbal Vlaanderen, wordt gekozen onder de leden van de VSC.
Tussen de voorzitter en beide ondervoorzitters behoort minstens één tot het amateurvoetbal van hogere afdelingen en één tot
het provinciale amateurvoetbal
(moeten we hier niet een derde ondervoorzitter toevoegen die vrouwenvoetbal, futsal, recreatief voetbal en
minivoetbal vertegenwoordigt?)
52. De voorzitter
-

wordt verkozen door de leden van de Vlaamse Studiecommissie, voor een mandaat van vier jaar, telkens verlengbaar;
wordt vervangen in de delegatie waar hij deel van uitmaakt;
maakt met een adviserende functie deel uit van de Raad van Bestuur van Voetbal Vlaanderen;
legt de vergaderdata en agenda van de vergaderingen vast;
legt samen met beide (de drie?) ondervoorzitters het interne reglement vast.

53. De ondervoorzitters
De ondervoorzitters worden om het jaar verkozen door de leden die deze entiteiten vertegenwoordigen in de VSC. Eventueel
wordt hun mandaat verlengd.
54. De secretaris
-

wordt aangeduid door de Secretaris-generaal van Voetbal Vlaanderen;
stelt de agenda op die hij/zij, met de voorzitter overeenkomt, alvorens te verzenden;
verwittigt alle leden voor de vergadering, via elektronische post, ten laatste de derde werkdag van de maand van de
zitting, met toevoeging van de agenda en alle nuttige stukken op dat moment voorhanden.
stelt de vergaderingsnotulen op die hij, na goedkeuring door de voorzitter, overmaakt aan alle leden binnen de 14 dagen
na datum van de laatste vergadering.

6. Besluitvorming
Om een voorstel goed te keuren dient minstens 71% van de stemmen uitgebracht door de stemgerechtigde entiteiten zoals
vastgesteld door het Dagelijks Bestuur van VSC in te stemmen met het voorstel.
Specifiek betekent dit:
Aantal uit te
brengen stemmen
4
5
6
7
8
9
10
11

Aantal stemmen
om quorum te
bereiken
3
4
5
5
5
7
8
8

61. Algemeen voorstel zonder specifieke invloed op Vrouwenvoetbal of Futsal, Recreatief voetbal of Minivoetbal. Ingeval van
betwisting van de specifieke invloed beslist de vergadering welke entiteit(en) betrokken zijn bij gewone meerderheid van
stemmen

-

De entiteiten vermeld onder punt 31: beslissing bij 5/7 stemmen.

62. Voorstel met specifieke invloed op vrouwenvoetbal en/of Futsal.
Entiteiten van punt 31 + specifieke entiteit: beslissing bij 6/8 stemmen + naargelang aantal betrokken specifieke entiteiten:
beslissing bij 7/9, 8/10, 9/11 stemmen.
Vraag: wordt aan de entiteiten recreatief voetbal (2) en minivoetbal (1) telkens één stem toegekend ?
Entiteiten van punt 31 + beide specifieke entiteiten: beslissing bij 7/9 stemmen
Er is geen beslissingsrecht omtrent voorstellen met uitsluitend invloed op Betaald voetbal: geen beslissingsrecht.
7. Procedure
71. De voorstellen tot reglementswijziging, voorzien van een motivering en teksten, ingediend door één van de
vertegenwoordigende entiteiten, worden verstuurd aan de secretaris van de VSC en de NRC.
72. De secretaris van de VSC maakt, in samenspraak met zijn voorzitter, een agenda over aan de leden van de VSC en aan
de leden van de Raad van Bestuur van Voetbal Vlaanderen.
73. De beslissingen van de VSC worden overgemaakt voor verder gevolg of verdere bespreking aan de Nationale
Reglementscommissie.

