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Studiecommissie
Studiecommissie van 10 februari 2017
1. Aanwezigen, verontschuldigingen.
 Aanwezig: Karel Vanwesenbeeck, Bart Timmermans, Nand Brems, Walter Troonbeeckx,
Fred Mariën, Raymond Vermeulen, Danny Faes, Jos de Boeck, Herman Van Den
Nieuwenhuizen, Jozef Peeters, Willy Wittocx, Gerda Swaelen, Stanny Meskens, Marcel
Van Hees, Fred Van Laer, Luis Asselberghs, Walter Nees, Jan Govaerts, Marc Van Craen,
Pierre De Hollander, Stan Elst, Jos De Ryck, Chris Zoldermans.


Verontschuldigd: Jos Weyts, Frank Van Brabant, Julien De Keninck, Robert Devos, Frans
Van Breda, Bart Broeckx.

2. De voorzitter Karel heet iedereen welkom op de eerste studiecommissie van het jaar. Deze van
januari is niet doorgegaan.
3. Op het verslag van de vorige vergadering zijn geen opmerkingen gemaakt.
4. Briefwisseling:
Er is geen briefwisseling toegekomen.
5. ALV Amateur Liga Vlaanderen:
 Er moet een nieuwe voorzitter verkozen worden.
 De statuten moeten aangepast worden.
 Een nieuwe RvB moet samengesteld worden.
6. Agenda Vlaamse studiecommissie:
 Gewestelijke jeugdkampioenschappen: een voorstel uit Limburg.
Wij stellen ons de vraag of een verhoging van het aantal ploegen van 8 naar 14 een
oplossing is. Ondanks het invoeren van niveaucodes zijn de verplaatsingen niet kleiner
geworden. Een voorstel is om reeksen van 12 in te voeren. Wij zijn ervan overtuigd dat na
een hervorming een evaluatie moet kunnen gebeuren. Het is afwachten wat op zaterdag op
de NSC zal gezegd worden. Indien geluisterd wordt naar het voorstel, kan binnen de
provincie een werkgroep o.l.v. Hilde opgericht worden om deze problematiek te
bespreken. Een samenkomst met technische mensen uit de clubs kan duidelijkheid
brengen. We denken wel dat het kwalitatief geen verbetering zal zijn, wel organisatorisch.
 Rekrutering scheidsrechters: Het voorstel om een aanwerving van scheidsrechters
gedurende 3 jaar te laten tellen vindt veel bijval. Waarom hen niet levenslang op het conto

van de club die hen aangeworven heeft, laten meetellen?
 Wijziging statuten en aanpassen van het huishoudelijk reglement van Voetbal Vlaanderen:
Als alles naar wens verloopt, zal op 22 maart terug een Algemene Vergadering plaats
vinden. De aanduiding van de personen die ons zullen vertegenwoordigen in de VV
vergaderingen, bespreken we op de RvB.
 Werkgroep 1ste elftallen B, een werkgroep zal bij elkaar komen. Onze suggesties:
o Voorstel om de B te verplichten om op het A terrein te spelen.
o De A- en de B- ploeg kunnen tegelijkertijd spelen.
o Wij zijn ertegen dat een A- en B- ploeg in dezelfde afdeling spelen.
o Er moet een beperking komen om deel te kunnen nemen aan de eindronden.
o De doelman telt niet mee voor de klasseverlaging.
Interpretaties Uitvoerend Comité en beslissingen algemene vergadering vzw KBVB:
R16.099 – Interpretatie van Art. 1422 (Verplichte inschrijving op wedstrijdblad)
R16.112 – Aanpassing “Voetbalfederatie Vlaanderen“ naar “Voetbal Vlaanderen”
R16.121 – Interpretatie van Art. 921.45 (Transfer van een speler komende uit het buitenland)

.
Gestemde teksten:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.

(16 – 30) Benaming van een club.
(16-32) Vormvereisten van een bondsactie
(16-33) Weddenschappen
(16-34) Dag van de schorsing
(16-35) Strafprocedure – Draagwijdte van de schorsing
(16-36) Jeugdlabel ACFF
(16-37) Overdracht van patrimonium en van het stamnummer
(16-39) Het mandaat van lid van een bondsinstantie
(16-40) Competitions Department ACFF
(16-41) Overstap naar of inschrijving in KBVB-/VFV-futsalcompetities
(16-42) Boetes voor waarschuwingen en uitsluitingen in vriendschappelijke wedstrijden
(16-43) Eindrangschikking in hogere afdelingen
(16-44) Licenties en competitievoorwaarden futsal

Besproken punten:
Modernisering van het bondsreglement: er worden verschillende boekdelen uitgebracht.

7. NSC: Alle items (behalve 16 - 31 en 16 - 38) op de agenda van januari zijn goedgekeurd.
8. (16-21) De Geschillencommissies: de wijzigingen hebben te maken met het profvoetbal.
9. (16-31) Procedure bij bondsschulden van een club. De club wordt tot schrapping voorgesteld op de
eerstvolgende nationale algemene vergadering, mits er tussen de datum van plaatsing in “schorsing van
sportactiviteit” en de datum van de eerstvolgende algemene vergadering minstens één officiële wedstrijd
niet kon doorgaan als gevolg van deze sanctie.
10.(16-38) Heraansluiting van een speler wiens contract als betaalde sportbeoefenaar verstrijkt op het einde
van het seizoen. Een speler wiens contract op een “normale” manier wordt beëindigd omdat de looptijd
van het contract is verstreken, wordt van rechtswege ontslagen uit de KBVB en kan zich vanaf 1 juli terug
aansluiten bij een Belgische of buitenlandse club. Het Departement Reglement is van oordeel dat dit in
alle clubs zonder beperkingen moet kunnen met speelgerechtigheid voor alle wedstrijden, indien de

heraansluiting gebeurt tegen uiterlijk 15 maart.

11.(16-45) Verplichte inschrijving op wedstrijdblad
12.(16-46) Arbitrage: De organisatie van de arbitrage, zeker op “nationaal” vlak, komt niet meer overeen met
wat er is voorzien in het bondsreglement. Sportcomités: Klachten betreffende de spelleiding van de Beker
van België Heren in de eerste 5 speeldagen (Art. 1606) en de Beker van België Vrouwen. Het is volgens
de vergadering niet de bedoeling, bureau arbitrage zou moeten gevraagd, of geraadpleegd kunnen
worden.
13.(16-47) Procedure inzake licenties: ok voor ons.
14.(16-48) Het kader (van de scheidsrechters), wij zullen collegiaal zijn met de provincie Brabant.
15.(16-49) Kwaliteitscriteria waaraan een club moet voldoen om een jeugdlicentie VFV te bekomen: De TVJO
kan maar voor 1 club die interprovinciaal of provinciaal speelt een engagementsverklaring tekenen (zie
Art. 451.4). De TVJO kan geen trainer zijn van een eerste ploeg en geen engagementsverklaring (zie Art.
451.4) tekenen voor de functie van jeugdtrainer voor de ploegen die 11 tegen 11 spelen en keepertrainer
maar wel voor de functie van talentscout.

16.(16-50) Organisatieprincipes Beker van België. Voor ons veranderen de aantallen niet.
17.(16-51) Aanpassing “Voetbalfederatie Vlaanderen“ naar “Voetbal Vlaanderen”.
18.(16-52) Reviewcommissie
19.(16-53) Forfait van een interprovinciale ACFF-jeugdploeg
20.(16-54) Samenwerkingsverband tussen jeugdploegen met een label
21.(16-55) Jeugd- en reservekampioenschappen van de ACFF
22.(16-56) Jeugdlabels ACFF.
23.(16-57) Transfer van een speler komende uit het buitenland.
24.(16-58) Eindrangschikking. Om testwedstrijden te vermijden. De eindrangschikking in provinciale
afdelingen wordt enkel bepaald door het aantal punten en het aantal gewonnen wedstrijden. Zijn beide
gelijk, dan moet er overgegaan worden tot testwedstrijden (Art. 1531.22). Daarom het volgend voorstel:
stel de eindrangschikking voor de provinciale kampioenschappen gelijk met deze van de
kampioenschappen van hogere afdelingen. Onze visie is dat de bedoeling goed is, maar is het wel een
goede oplossing voor een eventueel probleem. Is het voorstel ontvankelijk, is het vorige voorstel
teruggetrokken, of is het langer dan 5 jaar ingediend? Het doelpuntensaldo kan competietievervalsing
veroorzaken, in het verleden waren we tegen een verandering, maar testwedstrijden op einde van het
seizoen plaatsen is ook moeilijk.

Varia:
 Walter meldt dat clubs die hun uitgaven in hun subsidiedossier willen opnemen, beperkt worden
door de vermelde datum van 1 november. Als er voor het einde van het jaar nog facturen
toekomen wordt dat best vermeld in het dossier. Daarna kan het ontbrekende nog steeds
opgezonden worden. Karel zal deze problematiek mee opvolgen.
 Jos De Ryck, voorzitter van het nationaal Steunfonds bespreekt informatie uit een behandeld
dossier. Een scheidsrechter die stoffelijke schade geleden heeft door vandalisme aan zijn wagen is
gestopt omdat er geen volledige schadeloosstelling uitgesproken is. Maar glasbreuk is niet gedekt
en een vrijstelling van 375 euro is meer dan de geleden kost van 370 euro. Jos is bereid om voor
ons duiding te geven bij dit reglement. Het reglement is ondertussen opgenomen op onze site

onder LAVA.
 Door een provinciaal tuchtcomité is een uitspraak gemaakt aangaande agressie op een
scheidsrechter. Doordat de scheidsrechter een klacht neergelegd heeft bij het parket, kan het
comité slechts een disciplinaire straf uitspreken en geen schadevergoeding bepalen. Het gerecht
moet in deze zaak zijn werk doen.

Onze volgende vergadering is voorzien op woensdag 8 maart 2017.
Verslag: Nand Brems

