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Provinciale reglementscommissie
Vergadering van 11 januari 2018.
Aanwezig: Luis Asselberghs, Marc Van Craen, Bart Timmermans, Walter Nees, Willy Wittocx, Walter
Troonbeeckx, Fred Marien, Danny Faes, Stanny Meskens, Frank Van Brabant, Karel Vanwesenbeeck,
Robert Devos, Frans Van Breda, Pierre De Hollander, Chris Zoldermans, Stan Elst, Jos De Boeck,
Raymond Vermeulen, Gerda Swaelen, Julien De Keninck, Jos Weyts, Theo Knegtel, Wim Knegtel, Nand
Brems.
Verontschuldigd: Jos De Ryck, Jan Govaerts, Marcel Van Hees, Herman Van Den Nieuwenhuizen, Fred
Van Laer, Eddy Luyckx, Jeff Bruynseels en Jozef Peeters,
Briefwisseling:
Geen briefwisseling.
Verslag vorige vergadering: Er zijn geen opmerkingen.
Besproken:
1. A.L.V.: De vereniging draagt voortaan de naam “ Overleg Orgaan Voetbal Vlaanderen” (afgekort:
O.O.V.V.- stamnummer 5596). Zij is een feitelijke vereniging. Als lidgeld wordt 100 euro aan de
entiteiten gevraagd. Nieuwe statuten zijn opgesteld.
2. Agenda VSC: De bijlagen (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12) worden verder besproken.
3. NSC:
Goedgekeurde punten
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

(17-16) Incidenten Inwerkingtreding: 01.01.2018 Artikel P813
(17-21) De wachttijd Inwerkingtreding: 01.01.2018
(17-24) Beker van België U21 Profvoetbal
(17-30) Competitie van 3de klasse amateurs ACFF
(17-31) Forfait van een jeugd- of reserveploeg ACFF
(17-33) Competitie van 2de klasse amateurs ACFF
(17-34) Algemene principes van het ACFF-label
(17-35) Toekenningsvoorwaarden van het ACFF-label 1*
(17-37) Administratieve verrichtingen en kennisgevingen. Alle administratieve
verrichtingen, kennisgevingen en betekeningen die door de clubs en/of aangeslotenen

tijdig en mits naleving van de vormvereisten van E-Kickoff of een ander door de bond
ingesteld digitaal platform overgemaakt worden aan de bond en vice versa, worden
beschouwd als beantwoordend aan de reglementaire voorschriften, tenzij binnen de 2
werkdagen erop volgend door de bond gevraagd wordt dit alsnog per origineel formulier te
bevestigen.
4. Besproken:
a. (17-40) Speler wiens contract als betaalde sportbeoefenaar in gemeen overleg wordt
ontbonden. De speler is in beide gevallen minstens speelgerechtigd voor de andere
wedstrijden, dan de officiële wedstrijden van de eerste ploeg van zijn nieuwe club.
b. (17-41) Tijdelijke bepalingen 2017-2018. Verschillende tijdelijke bepalingen worden
bevestigd. Voor de lichtsterkte stellen wij ons de vraag dat er een evaluatie geweest is? Zo
gaat 2 de klasse amateurs gaat van 100 naar 200 lux en 3de klasse amateurs van 100 naar
130 lux.
c. (17-42) Verplaatsingskosten voor het seizoen 2018-2019: 2,80 x 0,3460/0,3363 = 2,88
EUR/blok, of afgerond 2,90 EUR/blok, met een minimum van 5,80 EUR.
d. (17-43) Kwaliteitscriteria waaraan een club moet voldoen om een jeugdlicentie Voetbal
Vlaanderen te bekomen. Voor provinciaal voetbal moet de keepertrainer minstens 1
training per week geven aan de verschillende leeftijdsgroepen (11/11 en 8/8) en begeleidt
deze keepers minimaal 1 keer per maand tijdens de wedstrijden met vermelding op de
wedstrijdbladen.
e. (17-44) De individuele bondsbijdragen Op de lidgelden wordt nu 21 % aangerekend, de
mening is dat het slechts 6 % mag zijn.
f. 17-45) ACFF: toetredingswens van de Duitstalige clubs
g. (17-46) Andere bijzonderheden voor de wedstrijdvormen 8/8 en 5/5. Bij 5v5, vergroten
van de ruimte die nodig is om de actie op te bouwen, rond de speler die de bal indribbelt of
bij een doeltrap. Bij een inworp moeten de tegenstrevers op minstens 3 meter staan. Bij
een doelschop moeten de tegenstrevers zich buiten het doelgebied (het doelgebied is een
fictieve zone in een straal van 8 meter vanaf het midden van het doel) bevinden tot de bal
in het spel is gebracht.
h. (17-47) Datum van de nationale algemene vergadering.
5. Bespreking van de bijlagen:
a. Voorstel tot wijziging van artikel B1018 van het bondsreglement
Het voorstel wil klasseverlaging afschaffen bij 8/8 en 5/5
b. Voorstel tot schrapping van de notie “aanhorigheid tot een competitie”
c. Voorstel tot wijziging van artikel V453. van het bondsreglement.
De provincie Brabant VV stelt vast dat sommige TVJO’s trainer zijn van een eerste elftal
van een andere club, dan deze waarin ze als TVJO fungeren.
Dit is tegenstrijdig met het leveren van goed werk, reden waarom gevraagd wordt dit
onmogelijk te maken.
Anderzijds vinden we de beperking van de bevoegdheden in de eigen club een rem op de
ambitie van de TVJO. Een TVJO is namelijk de voornaamste pion in het jeugdvoetbal van
de club maar terzelfdertijd ook de schakel tussen de jeugdteams en de eerste ploeg.
Daarom moet een TVJO ook kunnen ingeschakeld worden als trainer 11 tegen 11;
uiteraard in de eigen club
d. Artikel V265 Provinciale Bureaus Arbitrage Voetbal Vlaanderen.

De Provinciale Bureaus Arbitrage worden geleid door een Voorzitter, onder toezicht van
de Verantwoordelijke Arbitrage Voetbal Vlaanderen.
Zij worden bijgestaan, in die provincies waar het relevant is, door hoofd-opleiders die
respectievelijk verantwoordelijk zijn voor het futsal, het minivoetbal en het recreatief
voetbal.
e. Artikel V256 Provinciale Comités van de Voetbal Vlaanderen provincies
f.

Artikel V105 Voetbal Vlaanderen: samenstelling ● Toegetreden leden ● Effectieve leden

g. Voorstel tot wijziging van artikel B1527 – Forfait van een ploeg: sancties.
- Dit artikel voorziet in de boete voor een algemeen forfait en dat een algemeen forfait
gegeven voor aanvang van de competitie duurder is dan een forfait nà de eigenlijke
competitiestart;
Overwegende dat de clubs voldoende tijd en mogelijkheden hebben om te overwegen
welke ploegen worden ingeschreven;
Wenst de Vlaamse Studiecommissie de boetes ten bate van de bond, voorzien in artikel
B1527.2, tabel, te verhogen en gelijk te schakelen.
h. Voorstel tot reglementswijziging ingediend door de VACHA
De VACHA stelt voor om overal in het reglement te vervangen :
- 1ste klasse amateurs door “Nationale”
- 2de klasse amateurs VV door “1ste afdeling Voetbal Vlaanderen”
- 3de klasse amateurs VV door “2de afdeling Voetbal Vlaanderen”
i. Voorstel tot wijziging van art. B524 van het bondsreglement.
De tijd van “eens voetballer, voetballer voor het leven” behoort meer en meer tot het
verleden.
Vandaag heeft de jeugd de keuze uit een uitgebreid aanbod van sportmogelijkheden en ze
wil het allemaal wel eens uitproberen.
Onze clubs voelen deze evolutie door het toenemend aantal jeugdspelers jonger dan 16 dat
afhaakt in de periode van juni tot en met augustus voorafgaand aan de competitiestart.
Bij toepassing van Art . B 524 . 21, kan de club deze spelers slechts desaffecteren in de
maand mei, in dit geval aan het eind van de competitie waaraan ze niet hebben
deelgenomen.
Deze spelers zullen op 31 maart, van het seizoen waaraan zij niet deelnemen, voorkomen
op de lijst van toegewezen aangeslotenen waarvoor de club bij toepassing van Art. 345 .
11, de individuele bondsbijdrage verschuldigd is.

Om dit ten onrechte aanrekenen van individuele bondsbijdrage te vermijden, zou de club
de mogelijkheid moeten krijgen om deze spelers te desaffecteren in een periode/maand die
de inventarisatie op 31 maart voorafgaat.
Daarom stellen we voor om de maand oktober voor de clubs open te stellen voor de
desaffectatie van spelers van jonger dan 16 jaar aan de bond te betekenen.
Onze inbreng: indien er geen desaffectatie mogelijk is in oktober, zijn de ledenlijsten
(omdat ze niet up to date zijn) niet bruikbaar binnen de club, teveel aangeslotenen zouden
kunnen geschrapt worden, maar blijven nu zichtbaar. Er dient opgemerkt dat de lidgelden
zelfs met een afschrijving in oktober behouden blijven. De vraag is, kunnen ze toch
afgeschaft worden bij een desaffectatie?
j. Voorstel tot wijziging van artikel B156 – Bondsonderscheidingen
Artikel B156 voorziet dat de bonds-erepenning kan worden toegekend aan de
scheidsrechters die de leeftijd van veertig jaar bereikt hebben en die minstens vijftien
ononderbroken of twintig niet-opeenvolgende dienstjaren tellen.
Het gevolg van deze bepaling is dat scheidsrechters die 15 dienstjaren tellen doch de
leeftijd van veertig jaar niet bereikt hebben en voor hun veertigste hun
scheidsrechterscarrière stopzetten, geen bondserepenning krijgen. Deze bepaling vormt een
discriminatie op basis van leeftijd. Discriminatie is enkel toegelaten wanneer het gebaseerd
is op een objectieve en redelijke rechtvaardiging, meer bepaald als de bepaling
beantwoordt aan een legitiem doel en de middelen om het doel te bereiken passend en
noodzakelijk zijn. Dit is hier niet het geval, te meer de discriminatie in leeftijd niet
voorzien is bij de leden van een bondsinstantie.
Het probleem is ook des te meer actueel gezien het rekruteringsprobleem en de jongere
leeftijd waarop scheidsrechters hun carrière starten. De leeftijdsgrens is verlaagd naar 15
jaar en vroeger waren scheidsrechters die hun carrière startten op 15 of 16-jarige leeftijd
eerder uitzonderlijk. Een scheidsrechter die derhalve 30 jaar is, kan 15 jaar actief zijn en
heeft derhalve meer dan zijn steentje bijgedragen aan het voetbal doch kan geen
bondserepenning krijgen.
Om deze discriminatie weg te werken stelt de provincie Antwerpen voor de vereisten om
een bondserepenning te bekomen als scheidsrechter gelijk te schakelen met de vereisten
die gelden voor een lid van een bondsinstantie en derhalve de leeftijdsvereiste te schrappen
doch het aantal jaren dat men moet hebben gefungeerd als actief scheidsrechter op te
trekken naar 20 jaar ononderbroken of 25 jaar onderbroken. Dit voorstel van Marc mag
verder besproken worden.
De volgende vergadering zal doorgaan op 9 februari (zonder Karel) en op 9 maart (zonder Karel, Chris,
Pierre, Raymond en Marcel).
Verslag:
Nand Brems

