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Provinciale reglementscommissie
Vergadering van 7 februari 2020
Aanwezig (20): Luis Asselberghs, Jeff Bruynseels, Danny Faes, Fred Marien, Stanny Meskens, Gerda Swaelen, Bart
Timmermans, Walter Troonbeeckx, Fred Van Laer, Marcel Van Hees, Chris Zoldermans, Raymond Vermeulen, Frank
Van Brabant, Marc Van Craen, Stan Elst, Jan Govaerts, Alfons Taels, Nand Brems, Pierre De Hollander, Julien De
Keninck.

Verontschuldigd: Eddy Luyckx, Therese Meisters, Walter Nees, Frans Van Breda, Karel Vanwesenbeeck, Herman Van
Den Nieuwenhuizen, Leo Van Thielen, Willy Wittocx, Robert Devos.
• Welkom door de voorzitter:
Door de verontschuldigde afwezigheid van Karel heeft Marc de vergadering voor gezeten.
• Verslag vorige vergaderingen:
Verslagen van de vergaderingen dd. 13-12-2019 is goedgekeurd.
• Briefwisseling:
Enkele verontschuldigingen.
• OOVV:
• V1422: Verplichte inschrijving op het wedstrijdblad (-21-jarigen in nationale amateur + 1° prov)
Bijkomende verstrenging t.o.v. “rijke(re)” clubs. Kopen de maatregel af door gewoon de boete te betalen.
In het nieuwe voorstel is er vanaf de 6de overtreding (kan dus al vanaf de 3de wedstrijd wanneer er telkens 2
-21-jarigen op het wedstrijdblad ontbreken) naast de boete ook een puntenaftrek voorzien (-1 punt).
Ter verduidelijking: -21 jaar = U22 (geen U21). Is soms verwarring over.
• V.S.C.:
• (19-07) Termijnen van competitievervalsing
•

•
•

(19-12) Wisselprocedures in provinciale vrouwenafdelingen
2de en 3de klasse amateurs, 1ste en 2de nationale vrouwenafdelingen en provinciale afdelingen,
uitgezonderd de laagste provinciale vrouwenafdeling, waar voor maximaal 4 wissels doorlopende
vervangingen mogelijk zijn.
(19-13) Kosten van de leden van de bondsinstanties
(19-18) Kosten van de opleiders voor het voetbal
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(19-20) Strategische Commissie voor de Arbitrage Voetbal Vlaanderen
19-22) Wijzigingen aan de kalender
(19-23) Beschermingszone Deze beschermingszone is niet verplichtend voor de andere speelvelden en voor
de vriendschappelijke wedstrijden, doch de thuisspelende club dient de nodige schikkingen te treffen
teneinde de scheidsrechter, de spelers en de officiëlen de mogelijkheid te geven zich zonder gevaar naar het
terrein en naar hun kleedkamer te begeven.
19-24) ACFF: opleidingsvergoeding
(19-25) Individuele bondsbijdrage
(19-26) Aansluitingsformaliteiten
De aansluiting wordt via E-Kickoff naar de KBVB gezonden, voorzien van alle vereiste handtekeningen
(digitale ondertekening door de clubs, het lid of, indien dit minderjarig is, door een houder van het ouderlijk
gezag). Deze aansluiting wordt geboekt op datum van de elektronische ontvangst op de KBVB van alle
vereiste handtekeningen
(VV-19-06) De Provinciale Algemene Vergaderingen: het aantal stemmen per club, het aantal ploegen in
competitie weegt niet door in het totale aantal stemmen. Recreatief stemt niet voor competitief en
omgekeerd.
(VV-19-19) Vergoedingen van de scheidsrechters en assistent-scheidsrechters
(VV-20-1) Voorstel wijziging artikel V1422: Verplichte inschrijving op wedstrijdblad. De bedoeling is dat eigen
jeugd de voorkeur krijgt, maar wij vrezen dat het tegendeel zal gebeuren, dat jonge spelers bij goed
werkende clubs zullen weggeplukt worden.
(VV-20-3) Voorstel wijziging artikel V477 - Toekenningsvoorwaarden voor de licentie van
amateurclub in de hogere regionale afdelingen
TITEL 1: VOETBAL VLAANDEREN
TITEL 2: VOETBAL VLAANDEREN - DE BONDSINSTANTIES
STATUTEN VAN VOETBAL VLAANDEREN, moeten wij nog na lezen.
Voetbal Vlaanderen heeft het opzet om met een Beker Van Vlaanderen te beginnen in augustus. Omdat deze
niet in de weg van de Provinciale Bekers mag komen, zullen het midweekwedstrijden worden. Eerdaags
meer hier over via Voetbal Vlaanderen.
HORA:
• Er zijn interpretaties van V1556, V1557, V476, V1532 en reglementering licenties D1 en D2 en D3
• (19-19) Vergoeding van de scheidsrechters en assistent-scheidsrechters.
Dit voorstel kon initieel niet worden toegestaan omdat de limieten van de ruling werden
overschreden. Na overleg met de FOD Financiën blijkt de voorgestelde verhoging nu wel mogelijk
Vermits de voorgestelde verhoging volledig ten laste is van de clubs, zijn zij het die hier uiteindelijk
moeten over beslissen. Hiertoe wordt het voorstel opnieuw voorgelegd aan de Hoge Raad.
• (19-21) ACFF: organisatie van de provinciale en gewestelijke jeugdkampioenschappen.
• (19-27) Kalenderwijzigingen.
• (19-28) ACFF: disciplinaire procedure ingevolge een scheidsrechtersverslag.
• (19-29) Licentie in 2de en 3de klasse amateurs ACFF.
• (19-30) ACFF: verzoek tot toekenning en verkrijgen van de licentie van 2de en 3de klasse amateurs.
• (19-31) Onderverdeling officiële kampioenschappen.
• (19-32) Futsal: datum van de finale van de Beker van België.
• (19-33) Futsal: beperkingen in verband met het aantal transfers.
• (19-34) Eerste ploegen profvoetbal: registratie gele kaart na uitingen van racistische aard.
• Varia.

• Varia
•
•
•

Interpretatie n.a.v. de licentieperikelen in amateurvoetbal.
Baldadigheden, de scheidsrechters hebben een 3 stappenplan te volgen.
Ook de recreatieve clubs zullen aan de lichtvoorwaarden moeten voldoen vanaf volgend seizoen.
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Via het PC wordt aangeklaagd dat lesvrije weekends, de afgelastingen te pas en te onpas gebruikt worden. Het
kan met een boete van 50 euro en een ff nederlaag beboet worden, een foto nemen kan een hulpmiddel zijn
om iets pro of contra te bewijzen.
Scheidsrechters zouden alles moeten doorgeven, geel dat niet genoteerd wordt hem kan een blaam of
waarschuwing te wachten staan.
Op maandag 1 juni zal de Memorial Jos De Ryck doorgaan. Een voorbereidende vergadering zal op 18 februari
om 19 uur doorgaan.
Mogelijk gaat de boete in Limburg en Antwerpen geheven op een niet op tijd gestarte wedstrijd (via E-Kickoff)
wegvallen.
•

Volgende vergadering(en):
Vrijdag 13 maart 2020 om 19:30 uur
Het aanvangsuur (19:30u of 20:00u) wordt nog gecommuniceerd, afhankelijk of er voorafgaand een
vergadering van het Bestuur van LAVA zal plaatsvinden.

Verslaggever
Nand Brems
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