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Studiecommissie 

Studiecommissie van 11 maart 2016 in het Brieleke  

 

1. Aanwezigen, verontschuldigingen. 

 Aanwezig: Jos De Ryck, Luis Asselberghs, Bart Timmermans, Karel Vanwesenbeeck, 

Walter Nees, Nand Brems, Walter Troonbeeckx, Fred Marien, Danny Faes, Marc Van 

Craen,  Herman Van Den Nieuwenhuizen, Jos Beneens, Jos de Boeck, Willy Wittocx, Stan 

Elst. 

 

 Verontschuldigd: Bart Broeckx, Peter Croes, Jan Govaerts, Julien De Keninck, Herman 

Geerts, Jos Weyts. Raymond Vermeulen, Gerda Swaelen, Marcel Van Hees, Pierre De 

Hollander, Jeff Bruynseels, Frank Van Brabant, Jozef Peeters, Fred Van Laer, Robert 

Devos. 

 

 

2.  Opmerkingen over het verslag van februari: op de doorgestuurde versie was de datum foutief, het 

verslag op de site was wel in orde. 

 

3. Briefwisseling: 

 Geen briefwisseling ontvangen. 

 

4. VSC: 

 Wijzigingen VFV-jeugdcompetitie. 

 Het voorstel van Oost- Vlaanderen en Vlaams- Brabant. 

 De eerste ploeg B van een club moet aantreden in een lagere afdeling dan die van 

de eerste ploeg A, behalve wanneer deze in een andere reeks kan spelen. 

 Wanneer de A ploeg zakt zal de B ploeg als ze in dezelfde reeks speelt ook zakken, 

behalve als ze in een andere reeks kan geplaatst worden 

 Op een selectie van de B-ploeg mogen maximaal 3 spelers vermeld staan die niet 

op het wedstrijdblad van de vorige 2 officiële wedstrijden van de A ploeg vermeld 

stonden. Ons voorstel is om de bankzitters toch toelating tot spelen bij een B-ploeg 

te geven. 

 

Goedgekeurde punten: 
 

5. (15-02) Boetes ten laste van toegewezen aangeslotenen. 

 Bij een heraansluiting na een ontslag in april mag het lid geen wedstrijden of een officiële 

functie uitoefenen indien de vorige club een vaststaande en opeisbare schuldvordering 
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heeft op het betrokken lid. 

 Het betrokken lid wordt binnen de maand opgeroepen door de bevoegde bondsinstantie om 

gehoord te worden. 

 

6.  (15-24) Forfait van een ploeg: sancties, de categorie 2/2 wordt toegevoegd. 

 

7. (15-43) Competitie van het Betaald Voetbal 1B. De kampioen van 1
ste

 klasse amateurs stijgt indien 

hij een licentie 1B heeft, zoniet wordt hij vervangen door de best geplaatste club die minstens de 

licentie 1B heeft. 

 

8.  (15-44) Strijd tegen de “handel in stamnummers”. De exploitatiezetels mogen zowel voor een 

prof- als amateurclub maximaal 30 km van elkaar gelegen zijn. 

 

9. (15-49) Toegangsbewijzen Beker van België. 

 

10. (15-50) Interprovinciale eindronde. 

11. (15-51) Desaffectatie door de club – Heraansluiting – Speelgerechtigdheid. 

12. (15 – 52) Licenties: algemene voorwaarden. 

 

 

Besproken punten: 

 

 

13.  (15 – 32- Medische afwijking: is voor ons in orde. 

 

 

14. (15-41) Hervorming van het Sportcomité en het beroepscomité: wij steunen de voorliggende 

versie. 

 

 

15.  (15-46) Verzet tegen een beslissing bij verstek. In de tekst opnemen: “na betekening”  is 

duidelijker. 

 

16. (15-47) Provinciale comités: We houden best rekening met wat in de werkgroepen gezegd is om 

deze problematiek verder uit te klaren. 

 

17. (15-48) Organisatieprincipes Beker van België: bij de motivering staat dat de lichtsterkte minimaal 

400 lux moet zijn. In de licentievoorwaarden van de 1
ste

 klasse amateurs staat vermeld dat er 300 

lux moet zijn, het voorgestelde  is dus een verstrenging. De vraag is gesteld of dat de bedoeling is. 

 

18. (15-53) Verzekeringen. Enkele polis - nummers zijn aangepast in het reglement. 

 

19. (15-54) Toepasselijkheid van het Gerechtelijk Wetboek. De voorliggende tekst kan verduidelijkt 

worden, zoals: De regels van het gerechtelijk wetboek. 

 



20. (15 – 55) Afwezigheid of terugtrekking van de scheidsrechter of assistent-scheidsrechter – 

Gelegenheidsscheidsrechter. Er mag geen beroep gedaan worden op personen jonger dan 17 jaar en 

van 60 jaar en ouder, tenzij het actieve scheidsrechters zijn. Klachten hierover moeten vooraf op 

het scheidsrechtersblad vermeld worden. 

 

21. (15 – 56) Periode van de desaffectatie. We sluiten ons aan bij het voorstel en vinden dat een 

desaffectatie steeds moet kunnen. Wanneer kan een speler opgesteld worden in een eerste ploeg: 

 

 Bij een ontslag tussen 1 en 30 april ( volgens het Vlaams decreet) , moet de speler voor 31 

augustus getekend hebben. 

 Bij een desaffectatie tot 30 juni, onmiddellijk na heraansluiting in het volgende seizoen 

mits respecteren van de wachttijd. 

 

22. (15 – 57) Vriendschappelijke wedstrijden: regel – formaliteiten. 

 

23. (15 – 58) Registratie van de gele kaarten van de bekerwedstrijden. 

 

24. (15 – 59) Inboeken van gele kaarten voor wedstrijden van de eindronde. De waarschuwingen 

worden op provinciaal en nationaal vlak afzonderlijk genoteerd. Deze van de provinciale eindronde 

worden ook niet overgedragen naar de interprovinciale eindronde. Administratieve schorsingen 

moeten wel ondergaan worden. 

 

25. (15 – 60) Tijdelijke bepalingen tot einde 2015-2016. Enkele aanpassing moeten gebeuren, zoals de 

leeftijdstabellen van de spelers. 

 

26. (15 – 61) Indexering. Naar aanleiding van indexeringen worden de in het reglement genoteerde 

bedragen aangepast. 

 

27. (15 – 62) Reglement van het Vlaams Dopingtribunaal. 

 

28. (15 – 63) Sportieve activiteit van een provincie – Provinciale aanhorigheid. De centrale 

administratie, geholpen door de IT diensten zal voor de juiste becijfering instaan, ook de 2/2, 5/5 

en 8/8 zullen meetellen. 

 

29. (15 – 64) Rekrutering van scheidsrechters. 

 

30. (15 – 65) Bijzondere procedure.  

 

31. (15- 66) Procedure bij gewone binnenlandse transfer. 

 

32. (15- 67) Bijstand en vertegenwoordiging. 

 



33. (15 – 68) Drones. Het gebruik van drones boven het speelveld is verboden. 

 

34. (15 – 69) Wisselspelers. Indien de scheidsrechter vaststelt dat de verplichte vervangingen niet 

plaatsvonden, moet hij een verslag opmaken, indien dat na een onderzoek door de bevoegde 

instantie bevestigd wordt wacht de club een forfaitscore en een boete voor een forfait voor deze 

wedstrijd. 

 

35. (15 – 70) Indicatieve tabel. Voorstellen tot minnelijke schikkingen en tuchtsancties jegens 

aangeslotenen zullen bepaald worden aan de hand van een indicatieve tabel. 

 

36. (15 – 71) Arbitrage in Brabant. 

 

37. (15 – 72) Diplomavereisten. Een verstrenging voor diploma vereisten is uitgesteld tot 1 juli 2017. 

 

38. (15 – 73) Match delegate. 

 

39. (15 – 74) Agressie op een lid van het arbitrageteam, verbaal geweld ( spreekkoren) of 

wanordelijkheden buiten het speelveld. 

 

40. (15 – 75) Interprovinciaal jeugdkampioenschap van de ACFF. 

 

 

Varia: 

 

41. A.L.V. ( Amateur Liga Vlaanderen)  deze VZW heeft een brief namens de RvB VFV ontvangen. Er 

wordt een antwoord gegeven op de vragen en opmerkingen die sinds het ontstaan van ALV naar 

boven gebracht zijn.  

 

42. Wanneer gaan de vriendschappelijk wedstrijden en de tornooien via E-KickOff  kunnen ingevoerd 

worden? Er staat een digitaliseringsproject op stapel. Er zijn verschillende zaken die moeten 

geïmplementeerd worden. Het is aan de RvB van de KBVB om in de nodige werkingsmiddelen te 

voorzien of niet.  

 

43. Voetbalclub Bonheiden start met een proefproject om geen scheidsrechters te voorzien in de 5/5 

wedstrijden . 

 

Onze volgende vergadering is voorzien op 8 april. 

 

Verslag: Nand Brems 
 

 


