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Studiecommissie 

Studiecommissie van 8 april 2016 in het Brieleke  

 

1. Aanwezigen, verontschuldigingen. 

 Aanwezig: Luis Asselberghs, Karel Vanwesenbeeck, Walter Nees, Nand Brems, Walter 

Troonbeeckx, Fred Marien, Danny Faes, Marc Van Craen, Jos de Boeck, Willy Wittocx, 

Jos Weyts, Stan Elst, Gerda Swaelen, Jeff Bruynseels, Stanny Meskens, Raymond 

Vermeulen, Marcel Van Hees, Pierre De Hollander, 

 

 Verontschuldigd: Jos De Ryck, Bart Timmermans, Herman Van Den Nieuwenhuizen,  Peter 

Croes, Jan Govaerts, Julien De Keninck, Herman Geerts,  Frank Van Brabant, Fred Van 

Laer, Robert Devos. 

 

 

2.  Er zijn geen opmerkingen op het vorige verslag. 

 

3. Briefwisseling: 

 Een schrijven van de ALV, rondvraag Vlaamse amateurclubs met begeleidende brief. 

 Voortaan zal op de dagorde (alhoewel steeds besproken) ook briefwisseling vermeld 

worden. 

 Enkele mail-berichten van het damesgewest i.v.m. een mogelijke hervorming. 

 

4. VSC: 

 Fusiegesprekken VFV en de andere voetbalfederaties (Belgische zaalvoetbalfederatie, 

Vlaamse minivoetbalfederatie en het Liefhebbers Voetbal Liga en het Katholieke Vlaamse 

Voetbalsport Verbond) zijn bezig. Een decreet dat in 2017 in werking treedt eist dat al de 

voetbalfederaties in een groepering opgenomen worden. 

 

Goedgekeurde punten: 
 

 

5.  (15-32) Medische afwijking: er kan een medische afwijking voor alle jeugdcategorieën 

aangevraagd worden.. 

 

6. (15-46) Verzet tegen een beslissing bij verstek: Verzet tegen deze beslissing moet op straffe van 

onontvankelijkheid worden ingediend binnen een termijn van zeven dagen, te rekenen vanaf de 

eerste dag na publicatie van de beslissing in “Sportleven” en voldoen aan de vormvereisten van 

Art.1703. 

http://www.voetbalantwerpenvfv.be/lava/


 

7.  (15-48) Organisatieprincipes Beker van België 

 

8. (15-50) Hervorming kampioenschappen 2
de

 en 3
de

 klasse amateurs ACFF en interprovinciale 

eindronde ACFF: De vraag is gesteld wat de bedoeling is van artikel 1566 waar gespecifieerd 

staat dat twee clubs per provincie zullen vertegenwoordigen in de interprovinciale eindronde van 

het VFV. 

9. (15-53) Verzekeringen. 

10. (15 – 54) Toepasselijkheid van het Gerechtelijk Wetboek. 

11. (15-55) Afwezigheid of terugtrekking van de scheidsrechter of assistentscheidsrechter - 

Gelegenheidsscheidsrechter. 

12. (15-57) Vriendschappelijke wedstrijden: regel - formaliteiten. 

13. (15-58) Registratie van de gele kaarten van de bekerwedstrijden. 

14. (15-60) Tijdelijke bepalingen tot einde 2015 - 2016. 

15. (15-61) Indexering. 

16. (15-62) Reglement van het Vlaams Dopingtribunaal. 

17. (15-63) Sportieve activiteit van een provincie – Provinciale aanhorigheid. 

18. (15-64) Rekrutering van scheidsrechters. 

19. (15-65) Bijzondere procedure. 

20. (15-67) Bijstand en vertegenwoordiging. 

21. (15-69) Wisselspelers. 

22. (15-70) Indicatieve tabel. 

23. (15-72) Diensten van trainers. 

24. (15-73) Match delegate. 

25. (15-75) Interprovinciaal jeugdkampioenschap van de ACFF. 

 

 

Interpretaties Uitvoerend Comité en beslissingen algemene vergadering vzw KBVB: 

 

 Interpretatie van Art 1404 ( Weddenschappen) 

 Interpretatie betreffende de registratie van gele kaarten in de Super League Vrouwenvoetbal 

 

Besproken punten: 

 

 

26. (15-41) Hervorming van het Sportcomité en het beroepscomité: wij steunen de voorliggende 

versie. Vermits Futsal en vrouwenvoetbal nog nationaal georganiseerd zijn, moeten ze in de 

voorliggende teksten geschrapt worden: 141, 142, 333 en 334. Item 322: de gevallen waarin een 

Organisatiecomité VFV of het (i.p.v. een) Provinciaal Comité VFV…. 

 

 

27. (15-47) Provinciale comités: Er zijn amendementen van OVL toegekomen. A’pen is akkoord 

wanneer zou voorgesteld worden dat de hervormingen naar volgend jaar zouden opgeschoven 

worden.. 

 

 

28. (15 – 56) Periode van de desaffectatie: Er worden terug 2 maanden voorzien om te desaffecteren, 

nl. mei en oktober. In al de gevallen waar vrouwen bij betrokken zijn, mogen ze vanaf 1 januari 

opgesteld worden. 



 

29. (15 – 59) Inboeken van gele kaarten voor wedstrijden van de eindronde: Item 33 wordt best 

geschrapt. 

 

30. (15 – 60) Tijdelijke bepalingen tot einde 2015-2016. Enkele aanpassingen moeten gebeuren, zoals 

de leeftijdstabellen van de spelers. 

 

 

31. (15 – 68) Drones. Het gebruik van drones boven het speelveld is verboden. Het is wachten op een 

voorstel van de profs. 

 

32. (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. 

 

33. (15 – 74) Agressie op een lid van het arbitrageteam, verbaal geweld ( spreekkoren) of 

wanordelijkheden buiten het speelveld: Deze tekst moet ook door het ACFF en de VFV 

goedgekeurd worden. 

 

34. (15 – 76) Samenstelling van de reeksen: club met twee eerste herenploegen: Een club kan met 

haar B- ploeg in eenzelfde afdeling spelen als haar A-ploeg, als ze in een andere reeks kan 

geplaatst worden. 

 

35. (15 – 77) Specifieke voorwaarden voor de eerste herenploegen: Een club mag op het 

wedstrijdblad van een officiële wedstrijd van de eerste herenploeg B maximaal drie spelers 

inschrijven die vermeld staan op het wedstrijdblad van de vorige twee (officiële -> weglaten) 

kampioenschapswedstrijden van de eerste herenploeg A.  

 

 

36. (15 – 78) Wijziging van de term “dames” in “vrouwen” in het Nederlandstalige reglement. 

 

37. (15 – 79) Transfer van een speelster komende uit het buitenland: "Bij terugkeer uit het buitenland 

(verblijf om studieredenen) in de loop van het seizoen mogen speelsters in hum oorspronkelijke 

club onmiddellijk terug in de 1ste ploeg spelen. 

 

38. (15 – 80) Beker van België Dames – Klassenverlaging. 

 

39. (15 – 81) Jeugdcompetities VFV: Staf en omkadering: inschrijvingen ten laatste 31 maart 

voorafgaand aan het seizoen.  

 

 Wat met cursussen die om de 2 jaar georganiseerd zijn en waar pas in september kan op 

ingeschreven worden?  



 Jeugdlicentie interprovinciaal voetbal, verplichte deelname aan PJO activiteiten voor 

jongens U12 tot U16, moet U15 zijn.  

 Marc is tegen het gegeven dat er geen organisatiecomité meer zal zijn.  

 In het reglement zou moeten opgenomen worden dat de minimum leeftijd voor de U7 op 6 

jaar moeten komen.  

 

40. (15 – 82) Sancties opgelegd aan de clubs: inwerkingtreding. Het is een verwoording van wat al 

toegepast wordt. 

 

41. (15 – 83) Gebruik van E- Kickoff en buitengewone procedure voor het Betaald Voetbal. 

 

42. (15 – 84) Wegvallen van de Nationale Voetballiga. 

 

43. (15 – 85) Aanhorigheid tot een kampioenschap: De clubs uit het hoofdstedelijk Gewest zijn niet 

verplicht om aan te sluiten bij het ACFF of de VFV, maar ze moeten wel hun keuze maken 

betreffende de aanhorigheid tot een kampioenschap. Sporting Haren en Crossing Schaarbeek 

treden toe tot de VFV. De meeste jeugdploegen behoren tot de IRIS Leage. 

 

44. (15 – 86) Benaming van de afdelingen. 

 

45. (15 – 87) De opleiding en de diensten van trainers. De opsomming in het reglement wordt aan de 

huidige realiteit aangepast. Voor de Super Liga Vrouwenvoetbal moet voor het elftal een UEFA –

A gediplomeerde trainer met een geldige licentie voorzien zijn en een andere gediplomeerde 

trainer. 

 

46. (15 – 88) Registratie van gele kaarten in de Super League Vrouwenvoetbal. 

 

47. (15 – 89) Arbitrage KBVB/ACFF/VFV en in de sportieve provincie Brabant: Het bureau 

Arbitrage moet “commissie” zijn. 

 

48. (15 – 90) Weddenschappen. In het reglement wordt voorzien wie de inbreuken tegen de 

weddenschappen zal behandelen. 

 

Varia: 

 

49. A.L.V. ( Amateur Liga Vlaanderen):  De vraag om een enquête door te sturen, zetten we 

voorlopig on hold, er moet eerst meer verduidelijking komen. In de nieuwe enquête  wordt ook 

teveel gevraagd. 

 

50. Vandaag raakte via de media bekend dat Koen De Brabander de nieuwe Secretaris-Generaal zal 

worden. 

 

 

51. Er zullen uitnodigingen rondgestuurd worden voor het banket van LAVA op  27 mei. 

 



Onze volgende vergadering is voorzien op 13 mei. 

Door de afwezigheid van Karel zal Marc dan de vergadering leiden. 

 

Verslag: Nand Brems 
 

 


