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Provinciale reglementscommissie
Vergadering van 8 december.
Aanwezig: Nand Brems, Luis Asselberghs, Marc Van Craen, Bart Timmermans, Walter Nees, Willy
Wittocx, Walter Troonbeeckx, Fred Marien, Danny Faes, Herman Van Den Nieuwenhuizen, Stanny
Meskens, Jozef Peeters, Frank Van Brabant, Karel Vanwesenbeeck, Robert Devos, Eddy Luyckx, Raymond
Vermeulen, Chris Zoldermans, Stan Elst, Pierre De Hollander, Julien De Keninck, Gerda Swaelen, Luc
Sterckx, Guido Verveckken, Theo Knegtel, Wim Knegtel.
Verontschuldigd: Jos De Ryck, Jan Govaerts, Jos De Boeck, Fred Van Laer, Therese Meisters, Frans Van
Breda, Jurgen Van Dijck, Jos Weyts.
Briefwisseling:
Een mail i.v.m. de uitnodigingskaarten van scheidsrechters wordt later in de vergadering besproken.
Verslag vorige vergadering: Er zijn geen opmerkingen.
Besproken:


ALV vergadering van 25 november: Walter heeft van deze vergadering een verslag ontvangen,
wij nog niet.



De Vlaamse studiecommissie zal zo blijven genoemd worden, omdat er buiten reglementen ook
andere zaken zouden kunnen besproken worden. Provinciaal kan het voor ons
“reglementscommissie” blijven, omdat wij een LAVA structuur hebben. De vraag wordt gesteld:
is ALV nodig als voortzetting van LAVA?



Agenda Vlaamse studiecommissie: Afgevaardigden voor de Algemene Vergadering van Voetbal
Vlaanderen: de voorgedragen afgevaardigden hebben een mandaat voor 2 of 4 jaar. Een entiteit
kan steeds wijzigingen aanbrengen. Wij hebben geen problemen met het voorgestelde. Voor ons
zijn de afgevaardigden: Bart, Marc, Gerda, Willy en Walter.



Voorstel tot wijziging van artikel B345: Na de fusie van 4 voetbalfederaties (VFV, KBLVB, KVV en VMF) is
een voorstel uitgewerkt om tot een eenvormigheid te komen voor de basisbijdrage en de aanvullende
bijdrage voor de verzekering.



Goedgekeurde items:
o (17-01) Parket: De bevoegdheden zijn aangepast. Omdat iedere aangeslotene, onder welke vorm
dan ook, door zijn aansluiting een meldingsplicht heeft, wanneer er ook maar enig vermoeden is
van competitievervalsing, kan parket@voetbalvlaanderen.be gebruikt worden.
o (17-03) Identificatie van de spelers: er is bijgekomen dat een afdruk van de gegevens met foto
opgenomen in E-kickoff na lezing en koppeling van het identiteitsbewijs kan gebruikt worden. Het
is dus ook een van de redenen waarom deze koppeling moet uitgevoerd worden door de clubs.
o (17-04) Rangschikking en toekenning van vrijkomende plaatsen:
o (17-05) Transfer niet-spelend lid.
o (17-06) Scheidsrechters die eveneens trainer zijn: onmiddellijk in werking.
o

(17-07) Invloed van een derde partij op clubs: onmiddellijk in werking.

o (17-08) Reviewcommissie: onmiddellijk in werking.
o (17-09) Onbespeelbaar speelveld wegens slechte weersomstandigheden: inwerkingtreding:
1/11/2017


Interpretaties Uitvoerend Comité en beslissingen algemene vergadering vzw KBVB:
o R17.042 Interpretatie van Art. B345 (desaffectatieperiode).
o R17-077 Interpretatie van Art. B1009 (de leeftijd van de spelers).



Besproken voorstellen:
o (17-02) Nazicht van de aan de bond betekende contracten van betaalde sportbeoefenaar.
o (17-09) Onbespeelbaar speelveld wegens slechte weersomstandigheden: In het voorstel staat nu
dat de bevoegde instantie zal oordelen dat:


De score van de wedstrijd, gekend op het ogenblik van het staken van de wedstrijd,
definitief verworven blijft.



De wedstrijd volledig moet herspeeld worden.

o (17-10) Samenstelling van de reeksen – Algemeenheden.
o (17-12) Terminologie.
o (17-13) Benaming.
o (1-14) Audiovisuele uitzending: ten voordele van de amateurclubs is voor de Beker van België de
lichtsterkte terug gebracht naar minimaal 300 lux.
o (17-15) Toekenning vrijkomende plaatsen:
o (17-16) Incidenten.
o (17-17) Elite jeugdkampioenschappen: Ter aanvulling wordt opgemerkt dat Geel, Dessel, Turnhout
in sommige reeksen in formats spelen die niet in het reglement beschreven staan.

o (17-18) Desaffectatieperiode: In oktober is er geen mogelijkheid meer om te desaffecteren.
o (17-19) Geschillencommissie Hoger Beroep voor het Profvoetbal.
o (17-20) Ontvankelijkheid – Vormvereisten: Er wordt voorgesteld dat de gerechtigde
correspondent bondsacties kan ondernemen zonder dat hij in het bezit is van een mandaat van
de belanghebbende.
o (17-21) De wachttijd.
o (17-22) Tussenpersonen.
o (17-23) Interprovinciaal jeugdkampioenschap van Voetbal Vlaanderen.
o (17-24) Beker van België U21 Profvoetbal.
o (17-25) Uitrusting van de spelers.
o (17-26) Wijziging aan de kalender: Om administratieve overlast te beperken, door teveel
aanvragen, worden wijzigingen binnen de 4 dagen (met een aangeduide scheidsrechter) bestraft
met een boete.
o (17-27) Scheidsrechters: verbodsbepalingen, ok voor ons.
o (17-28) Sancties ten aanzien van de scheidsrechters.
o (17-29) Samenwerkingsverband voor jeugdploegen: is ok voor ons.
o (17-30) Competitie van 3de klasse amateurs ACFF.
o (17-31) Forfait van een jeugd-of reserveploeg ACFF.
o (17-32) Laatste wedstrijden van een periode.
o (17-33) Competitie van 2de klasse amateurs ACFF.
o (17-34) Algemene principes van het ACFF-label.
o (17-35) Toekenningsvoorwaarden van het ACFF-label .
o (17-36) Mandaten: onverenigbaarheden: een scheidsrechter kan natuurlijk moeilijk in het UC of
het PC gaan zetelen.
o (17-37) Administratieve verrichtingen en kennisgevingen.
o (17-38) De leeftijd van de spelers.
o (17-39) Terbeschikkingstelling van spelers.

 Varia:
o In tegenstelling tot wat afgesproken is, hebben al enkele clubs de beschikking over hun
nieuwe programmatie. Keerbergen heeft via facebook al zijn ongenoegen laten horen
over bepaalde reeksen. Wij moeten wachten tot 16 december.

o Permanente uitnodigingskaart: Pas wanneer een scheidsrechter 40 jaar is kan hij bij
voldoende aantal jaren (15 onafgebroken of 20 jaar onderbroken dienstjaren) een
bestendige uitnodigingskaart aanvragen.
o De vertegenwoordigers Julien en Robert vinden dat rekening kan gehouden
worden met het aantal gefloten wedstrijden tijdens de carrière.
o De leeftijd verlagen naar 35 jaar zou een oplossing zijn
o Of als de scheidsrechter 40 jaar is en als hij eerder voldoende jaren actief geweest
is, deze jaren laten meetellen.
o Ook voor de dames geldt dat bij een samenwerkingsakkoord de dames, zoals de
heren, uitgesloten zijn voor een 1ste ploeg
o Het aantal recreatieve ploegen in een reeks wordt beperkt tot 1. Tijdens het seizoen
kunnen er echter recreatieve ploegen bijkomen, die het sporadisch (wegens
omstandigheden) invoeren.
o Het is niet normaal dat een scheidsrechter opdaagt voor een R 8 – 8 wedstrijd.
De volgende vergadering zal doorgaan op donderdag 11 januari 2018.
Verslag:
Nand Brems

