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Provinciale reglementscommissie
Vergadering van 11 mei 2018.
Aanwezig: Luis Asselberghs, Marc Van Craen, Walter Nees, Walter Troonbeeckx, Chris Zoldermans,
Raymond Vermeulen, Nand Brems, Marcel Van Hees, Jeff Bruynseels, Jozef Peeters, Bart Timmermans,
Stanny Meskens, Paul Nauwelaerts, Gerda Swaelen, Herman Van Den Nieuwenhuizen, Pierre De
Hollander, Stan Elst, Frank Van Brabant, Eddy Luyckx, Theo Knegtel, Fred Marien.
Verontschuldigd: Jos De Ryck, Jan Govaerts, Fred Van Laer, Willy Wittocx, Karel Vanwesenbeeck ( is
begeleider van de U17 in Ierland), Robert Devos, Julien De Keninck, Jos Weyts, Danny Faes.
Briefwisseling:
Een mail van Walter Nees (organisatie) en Jozef De Boeck( i.v.m. inspraak).
Verslag vorige vergadering: Er zijn geen opmerkingen.
Besproken:
Door de afwezigheid van Karel heeft Marc de vergadering geleid.
Er is vorige maand geen OOVV vergadering geweest.
Bespreking briefwisseling:
 Jos De Boeck heeft ons een schrijven gericht waarin hij het gebrek aan inspraak hekelt in bepaalde
wijzigingen. Zo klaagt hij aan dat de U7 nu 3 tegen 3 moeten spelen, iets waar hij en volgens hem
veel bestuursleden niet kunnen met akkoord gaan, ook in het verleden heeft hij zijn ongenoegen
laten blijken in andere dossiers, die toch doorgedrukt werden.
Marc Van Craen antwoordt dat hij vaststelt dat het snel doordrukken van wijzigingen zich vooral
manifesteert in technische wijzigingen. Wat specifiek de 3v3 voor de U7 betreft is het wel zo dat
vooraf er bijeenkomsten met de TVJO’s zijn geweest die zich wel positief hebben uitgesproken.
 Walter Nees heeft een bericht (i.v.m. het vrouwenvoetbal) gestuurd naar verschillende instanties
binnen de KBVB. De voorzitter benadrukt dat dit in strijd is met de afspraken en met onze
structuur. Voorstellen tot reglementswijzigingen worden eerst besproken in de provinciale

reglementencommissie en er wordt dan met 1 standpunt naar VSC of OOVV gegaan. Het
vrouwengewest is een onderdeel binnen een geheel en het kan niet zijn dat zij autonoom optreden.
In OOVV en de studiecommissie moet de stem van de vergadering te horen zijn en niet deze van
individuen, of van gewesten.
a. NSC:
Gestemde teksten van de zitting van 12.03.2018

Begrippen “(voetbal)discipline”, “competitief en recreatief voetbal”, “entiteit”, “kernen”
 Entiteiten zijn verzamelingen van clubs die in éénzelfde discipline een competitief en/of een
recreatief programma aanbieden.
 Kernen zijn verzamelingen van clubs die onder één stamnummer aangesloten zijn bij een
entiteit, en die al dan niet in eigen beheer of met een afwijkend beheer een
voetbalaanbod organiseren.

b. (17-10) Samenstelling van de reeksen – Algemeenheden
c. (17-55) Retributie bij gele kaarten
Behalve in de de jeugdwedstrijden, geeft de boeking van een waarschuwing aanleiding tot de
inning van een retributie van 2,50 EUR.
De boeking van een rode kaart geeft aanleiding tot de inning van een retributie van 5,00 EUR.

a. (17-57) Forfait van een ploeg: sancties
Jeugd 2/2, 5/5 en 8/8
Andere jeugd 11/11
Seniores

60,00 EUR
120,00 EUR
200,00 EUR

(17-59) Squad size limit en verplichte inschrijving op het wedstrijdblad
(17-60) Interpellaties tijdens de provinciale algemene vergaderingen
(17-61) Nationale algemene vergadering
(17-62) Transfer wegens speciale omstandigheden
(17-63) Transfer van een speler komende uit het buitenland
(17-64) Algemene voorwaarden voor de toekenning van de futsal licentie
f. (17-65) Provinciale Bureaus Arbitrage binnen Voetbal Vlaanderen
g. (17-66) Specifieke instanties voor het amateurvoetbal Voetbal Vlaanderen (behandeling van het
recreatief voetbal)

b.
a.
b.
c.
d.
e.

h. (17-67) Vlaamse Studiecommissie
i. (17-68) Bestraffen van clubs en leden die niet-gekwalificeerde spelers inchrijven op het
wedstrijdblad
j. (17-69) Bondsonderscheidingen
Walter vraagt dat een versoepeling mogelijk is wegens discriminatie nu wordt een C-kaart
gegeven aan de verantwoordelijke bestuursleden die 25 jaar onafgebroken aangesloten zijn en
die 50 jaar onafgebroken aangesloten zijn verminderd worden? Wij zien geen reden om het
aantal jaren te verlagen.
k. (17-71) Gewestelijke jeugdkampioenschappen van Voetbal Vlaanderen
l. (17-72) Kosten van de leden van de bondsinstanties en vergoeding van de futsalscheidsrechters
m. (17-73) Wijzigingen aan boek V ingevolge de fusies binnen Voetbal Vlaanderen
Is het zichtbaar dat er geen scheiding is tussen reserven en veteranen? Het wordt nagevraagd.
n. (17-74) Wijzigingen aan boek B ingevolge de fusies binnen Voetbal Vlaanderen
o. (17-75) Verbintenis van de aangeslotenen
p. (17-76) Jeugdlabel ACFF
q. (17-77) ACFF: onbespeelbaar speelveld wegens slechte weersomstandigheden
Agenda:
a. (17-39) Terbeschikkingstelling van spelers

b. (17-70) Voetbal Vlaanderen: forfait van een provinciale eerste ploeg
Is van belang voor ons vrouwenvoetbal, kan het via E-Kickoff dan is het voorstel dat indien er tot
een forfait overgegaan wordt het op vrijdagavond gebeurt.
c. (17-78) Secretarissen van de bondsinstanties
d. (17-79) Rangschikking van play-off 3
e. (17-80) Keuring van de terreinen en de installaties.
Op dit moment zijn de kosten van een herkeuring te laag, vandaar een voorstel om deze te
verhogen, zodat in de toekomst mogelijk minder misbruik zal zijn. Onze provincie past al een
verhoogd bedrag toe.
f. (17-81) Bestraffen van clubs en leden die niet-gekwalificeerde spelers inschrijven op het
wedstrijdblad. Elke speler, die ondanks zijn schorsing toch aan een wedstrijd heeft deelgenomen,
riskeert alsnog een schorsing
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.

(17-82) Invoering van een boek M voor het minivoetbal
(17-83) Wijzigingen aan boek F ingevolge de fusies binnen Voetbal Vlaanderen
(17-84) Organisatie van de bijzondere procedure
(17-85) Terugbetaling van kosten - Schadeloosstelling voor loonverlies
(17-86) Beker van België: bevoegdheid - beslissingen en sancties
(17-87) Provinciale jeugdkampioenschappen van Voetbal Vlaanderen
(17-88) Reserveploegen op regionaal vlak Voetbal Vlaanderen
(17-89) Format 3v3 in U7 Voetbal Vlaanderen

o. (17-90) Organisatie van de nationale vrouwencompetities Bij het einde van het seizoen 20182019 krijgen de clubs die in het seizoen 2019-2020 met hun herenploeg zullen uitkomen in het
profvoetbal tot 31.03.2019 de mogelijkheid om in te schrijven met een vrouwenploeg in de
hogere afdelingen voor het vrouwenvoetbal voor het seizoen 2019-2020, maar de clubs die al
met vrouwen spelen zullen voorrang hebben bij een overtal.
p.
q.
r.
s.
t.
u.
v.
w.
x.

(17-91) Reglementaire bepalingen
(17-92) Match Delegates
(17-93) Disciplinaire schorsingen, het aantal speeldagen kan ingegeven worden, wat eerlijker is.
(17-94) Ontslag tijdens de decretale periode, kan voortaan via elektronische weg
(17-95) Arbitrage binnen de ACFF
(17-96) Interprovinciale dalers jeugd ACFF
(17-97) Het kader en de vergoedingen van de scheidsrechters
(17-98) Jeugdlabel ACFF
(17-99) Praktische schikkingen in 2de en 3de klasse, reserven amateurs en interprovinciale
jeugd ACFF
y. (17-100) Interprovinciaal jeugdkampioenschap ACFF
z. (17-101) Afwezigheid of terugtrekking van de scheidsrechter of de assistent-scheidsrechter –
Gelegenheidsscheidsrechter
Er mag geen beroep worden gedaan op scheidsrechters uit de categorie « I » voor de wedstrijden
11 tegen 11: Antwerpen is tegen
aa. (17-102) Provinciale Comités ACFF
bb. (17-103) Futsal: licentieaanvraag voor de Eliteafdeling
cc. (17-104) Integratie van de beloften van de Pro League in de nationale amateurreeksen.
Wij zijn tegen, ons voorstel is dat ze starten in 4de provinciale.
dd. (17-105) Reorganisatie 2de en 3de klasse amateurs Voetbal Vlaanderen
ee. (17-106) Reorganisatie 2de en 3de klasse amateurs ACFF
ff. (17-107) Licentievoorwaarden 1ste klasse amateurs en competitieformule in 2de klasse
amateurs Voetbal Vlaanderen
gg. (17-108) Parket
Bijlagen:

Voorstel tot wijziging van Art. V1519 ● Vooraf beslist uitstel van wedstrijden wegens slechte
weersomstandigheden
Meer en meer gebruiken clubs dit artikel om verdoken forfaits, onder voorwendsel van slechte
weersomstandigheden, toe te passen om zo een forfait nederlaag en boete te vermijden. Dit is
regelrechte competitievervalsing t.o.v. de tegenstrevers.

VOORSTEL: AANPASSING ART. B1210 – BESCHERMINGSZONE
Voor wat betreft de speelvelden van de eerste ploegen, deze van der provinciale vrouwenploegen
uitgezonderd, dient de bescherming van de scheidsrechters en van de bezoekende spelers verzekerd
te worden door het aanleggen, tussen de kleedkamers en het eigenlijke speelveld, van een ruimte van
minstens 3 meter breedte, derwijze dat het publiek er geen toegang toe heeft.
Artikel V1009 - 4 De leeftijd van de spelers: leeftijdsdispensatie om specifieke redenen Na de
testfase waarin we geen misbruik vaststelden opteren we om GEEN beperking van het aantal spelers
per club, per leeftijdscategorie of per wedstrijdformat op te leggen, aangezien de maatregel in het
belang van het kind dient te zijn en slechts betrekking heeft op gewestelijk jeugdvoetbal (tot en met
U17). Het sporttechnisch departement van Voetbal Vlaanderen zal haar clubs sensibiliseren om net
zoals bij de niveaucode de individuele ontwikkeling van de speler te laten primeren boven het
behalen van een resultaat met het team.
Voorstel tot wijziging van artikel V453. van het bondsreglement
De TVJO kan maar voor 1 club die interprovinciaal of provinciaal speelt een engagementsverklaring
tekenen (zie Art. V451.4 en er eventueel de functie van talentscout uitoefenen.
Hij kan eveneens, maar alleen in deze club, de functie van trainer uitoefenen, zonder dat dit echter
meetelt voor het voldoen aan de vereiste licentievoorwaarden interprovinciaal of provinciaal.
Nieuw uit het PC:
Bij de inschrijvingslijst kunnen avondwedstrijden aangeduid worden. De toestemming van de bezoekers is
niet nodig.
De inschrijvingen voor het banket zijn aan het binnen komen, momenteel zijn er 33 inschrijvingen.
De volgende vergadering is voorzien op maandag 4 juni.

Verslag:
Nand Brems

