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L.A.V.A. VZW stamnr. 6740 

 Liga Amateur Voetbal Antwerpen, 
 Vereniging zonder winstoogmerk 

Brieleke 18    2160 Wommelgem 

rpr: Antwerpen     BTW BE 0413 315 119 

Rekeningnummer:  BE25 9793 3286 3282 

http://www.vvantwerpen.be/lava/ 

Provinciale reglementscommissie 

Vergadering van 11 oktober 2019. 

Aanwezig (23): Luis Asselberghs, Bart Timmermans, Walter Troonbeeckx, Chris Zoldermans, Nand Brems, Jeff 

Bruynseels, Fred Marien, Danny Faes, Frans Van Breda, Gerda Swaelen, Julien De Keninck, Robert Devos, Stan Elst, 

Willy Wittocx, Fred Van Laer, Herman Geerts Walter Nees, Herman Van Den Nieuwenhuizen, Stanny Meskens, Jan 

Govaerts, Nico Bresseleers. 

 

Verontschuldigd, Paul Nauwelaerts, Therese Meisters, Marcel Van Hees, Eddy Luyckx, Leo Van Thielen, Raymond 

Vermeulen, Frank Van Brabant, Marc Van Craen, Karel Vanwesenbeeck, Fons Taels, Willy Neefs. 

• Welkom door de voorzitter: 
Door de afwezigheid van Karel heeft Bart de vergadering voorgezeten. 

 

• Verslag vorige vergadering: Bart zal eerdaags het verslag bezorgen. 

• Briefwisseling: 
Karel heeft de vergaderdatums voor de PRC doorgestuurd, ze zullen in het verslag opgenomen worden. 
Mandaten PRC: er zijn geen ontslagen en nieuwe kandidaturen ontvangen. 
 

• OOVV: De vraag wordt luidop gesteld, brengt deze vergadering iets op? Het positieve is dat over items kan 
gediscuteerd worden. 

 

• V.S.C.: 
1. (VV-19-1)   Voorstel nieuw artikel V1011    –     Gender: Dispensatie omwille van gender of geslacht. 
2. (VV-19-2)   Voorstel wijziging art. V817: Vergoeding van de scheidsrechters. Bij twee opeenvolgende 

wedstrijden op dezelfde dag en hetzelfde terrein mag de scheidsrechter maar één 
verplaatsingsvergoeding aanrekenen, maar hij ontvangt wel twee wedstrijdvergoedingen. Bovenop 
ontvangt de scheidsrechter een verblijfsvergoeding equivalent aan een verplaatsing van 2 blokken. 
Wat indien 2 clubs op hetzelfde complex spelen? Er werd gevraagd of het logisch is dat de blokken 
op het scheidsrechtersblad komen, wanneer een officiële scheidsrechter dienst doet als 
gelegenheidsscheidsrechter. 

3. (VV-19-3)   Voorstel wijziging Artikel F522 Ontslag tijdens de decretale periode (van 1 april tot 30 
april) ● Eventuele heraansluiting ● Speelgerechtigdheid: Door deze wijziging faciliteren we clubs in 
het recreatief futsal ook na 31 december om nog spelers aan te kunnen sluiten. 

4. (VV-19-4) Voorstel nieuw art. V241 – Strategische Commissie voor de Arbitrage (Voetbal Vlaanderen) 
Een positief kader scheppen met focus op kwaliteit en innovatie. 
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5. Statuten VV, de maatschappelijke zetel en de toegetreden leden zijn aangepast. 

• HORA: 
 

1. (19-01) Squad size limit  
2. (VV-19-02) Gele en rode kaarten. Overal waar in onderhavige titel de term ‘speler’ wordt gebruikt slaat 

dit op ‘iedereen die op het wedstrijdblad is ingeschreven’. Iedereen die ingeschreven is op het 
wedstrijdblad zal na 3 x geel een wedstrijddag niet kunnen ingevuld worden. 

3. (19-04) Vergoedingen coaches in het profvoetbal 
4. (19-05) Uitstel omwille van deelname aan UEFA-competities 
5. (VV-(19-05) Uitstel omwille van deelname aan UEFA-competities 

6. (19-09) Verplaatsingsvergoeding 2020-2021. Afgerond 3,00 EUR/blok, met een minimum van 6,00 EUR.  
7. (19-10) Deadline inschrijving op Squad Size Limit lijst 
8.   Vastleggen kalender der zittingen: MAANDAG 14/10/2019 13:30 MAANDAG 18/11/2019 13:30 

MAANDAG 16/12/2019 13:30 MAANDAG 13/01/2020 13:30 MAANDAG 10/02/2020 13:30 MAANDAG 
16/03/2020 13:30 DINSDAG 14/04/2020 13:30 MAANDAG 11/05/2020 13:30 MAANDAG 15/06/2020 
13:30 

9. (19-03) Arbitrage: In een masterplan voor de arbitrage worden een aantal wijzigingen in het 
bondsreglement opgenomen. 

10. (19-06) Minimumboetes daden van competitievervalsing Artikel B2008.23: boetes: Verhoging van de 
minimumbedragen boetes voor profclubs 1A en 1B. 

11. (19-07) Termijnen competitievervalsing: Het concrete gevolg van de toepassing door het BAS is dat de 
degradatie als natuurlijke sanctie voor wedstrijdvervalsing quasi nooit zal kunnen opgelegd worden 
aangezien het de facto onmogelijk is om in het seizoen waarin de wedstrijdvervalsing wordt gepleegd (= 
op het einde van een competitie), een volledig onderzoek te voeren en een volledige procedure in eerste 
en tweede aanleg te voeren. 

12. (19-08) CAO betaalde sportbeoefenaars 
13. (19-11) Bondsbladen: de namen "Vie Sportive" en "Sportleven" worden vervangen door respectievelijk 

"Avis officiels" en "Officiële berichten". 
14. (19-12) Wisselprocedures in provinciale vrouwenafdelingen. Walter denkt dat in onze provincie, voor het 

vrouwenvoetbal een opsplitsing van U17 en U19 een oplossing kan zijn. Hij vraagt dat een nieuw voorstel 
kan uitgewerkt worden. 

15. (19-13) Kosten van de leden van de bondsinstantie 
16. (19-14) Gender 
17. (19-15) Draagwijdte van de schorsing voor cumulatie van waarschuwingen 
18. (19-16) Aantal ploegen in 1ste nationale vrouwenafdeling 
19. (19-17) Bevoegdheden Commissie Veiligheid - Geschillencommissie Hoger Beroep Profvoetbal – 

Beroepscomité: Voor de behandeling van hogere beroepen in het kader van de procedure betreffende de 
burgerrechtelijke uitsluiting van toeschouwers tot het bijwonen van voetbalwedstrijden, worden de 
Beroepscomités aangevuld met een lid van de Commissie Veiligheid (Art. B242), dewelke een adviserende 
rol heeft. 
 
 

 

• Varia 
 
 

• Volgende vergadering op 8 november om 19:30 uur. 
 
 
Verslaggever  
Nand Brems 
 


