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Studiecommissie 

Studiecommissie van 9 december 2016 in het Brieleke  

 

1. Aanwezigen, verontschuldigingen. 

 Aanwezig: Karel Vanwesenbeeck, Bart Timmermans, Nand Brems, Walter Troonbeeckx, 

Fred Marien, Raymond Vermeulen, Frank Van Brabant, Danny Faes, Julien De Keninck, 

Jos de Boeck, Robert Devos, Herman Van Den Nieuwenhuizen, Jozef Peeters, Willy 

Wittocx, Gerda Swaelen, Stanny Meskens, Marcel Van Hees, Fred Van Laer,  Luis 

Asselberghs, Theo Knegtel, Walter Nees. 

 

 Verontschuldigd: Jos Weyts, Jan Govaerts, Jeff Bruynseels, Marc Van Craen, Pierre De 

Hollander, Stan Elst, Jos De Ryck . 

 

2.  Op het verslag van de vorige vergadering zijn geen opmerkingen gemaakt. 

 

3. Briefwisseling: 

-Het ALV verslag opgesteld door Walter Troonbeeckx wordt nog besproken op de RvB, Marc zal 

morgen aanwezig zijn, Walter Nees is verontschuldigd. 

- Door de RvB zijn uit 9 kandidaten Therese Meisters en Chris Zoldermans gekozen om 

gecoöpteerd te worden als lid van het PC. 

 

 

4. Agenda Vlaamse studiecommissie: 

 B-ploegen:  

 Ons voorstel is dat bij de eindronden de spelers meer dan 50% op het wedstrijdblad 

gestaan hebben. 

 Is het mogelijk dat de clubs verplicht worden om hun B ploegen op het A terrein te 

laten spelen? 

 

 

 

 

Interpretaties Uitvoerend Comité en beslissingen algemene vergadering vzw KBVB: 

 

R16.071: Art. 1808 (Dag van de schorsing). 

R16.091: Art 1816 ( Boetes voor waarschuwingen en uitsluitingen in vriendschappelijke 

wedstrijden) 

. 
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Besproken punten: 

 

 

5. NSC: Alle items (behalve 16/23 en 16/24) op de agenda van november zijn goedgekeurd. 

6. Item 16/27 en 16/28, afgelasten jeugd- en reservenwedstrijden door de thuisclub of forfait van een 

ploeg, zijn in orde voor Vlaanderen en treden in werking op 1 januari 2017. 

 

 

7. (16-30) Benaming van een club: alle benamingen van nieuwe voetbalclubs en wijzigingen aan 

bestaande benamingen moeten voortaan een geografische verwijzing bevatten. 

 

8. (16-31) Procedure bij bondsschulden van een club: het voorstel is dat vooraleer een club tot 

schrapping voor te stellen na “schorsing van sportactiviteit” er eerst een officiële wedstrijd niet 

zal doorgaan door deze sanctie. 

 

9. (16-32) Vormvereisten van een bondsactie: voortaan zal ook de gerechtige correspondent van een 

club kunnen ondertekenen volgens art 1703. 

 

10. (16-33) Weddenschappen: Ook de scheidsrechters worden opgenomen in art 1404. 

 

11. (16-34) Dag van de schorsing: de ACFF tabel wordt aangepast naar deze van de VFV. 

 

12. (16-35) Strafprocedure – Draagwijdte van de schorsing: de wijziging is een verduidelijking van 

de schorsing. 

 

13. (16-36) Jeugdlabel ACFF. 

 

14. (16-37) Overdracht van patrimonium en van het stamnummer: voortaan zal bij een 

sanctioneerbare overdracht van het patrimonium ook een club in de laagste categorie een sanctie 

opgelegd krijgen. 

 

15. (16-38) Heraansluiting van een speler wiens contract als betaalde sportbeoefenaar verstrijkt op 

het einde van het seizoen: de speler is speelgerechtigd voor eerste ploegen wanneer de nieuwe 

aansluiting voor 15 maart gebeurd is. 

 

16. (16-39) Het mandaat van lid van een bondsinstantie: de kandidatuur moet voortaan vergezeld zijn 

van een curriculum vitae van de kandidaat. 

 

17. (16-40) Competitions Departement ACFF: ok voor ons. 

 

18. (16-41) Overstap naar of inschrijving in KBVB/VFV futsalcompetities: inschrijvingen moeten 

niet steeds in de laagste categorie gebeuren. 

 



19. (16-42) Boetes voor waarschuwingen en uitsluitingen in vriendschappelijke wedstrijden: In de 

tekst wordt voor “vriendschappelijke wedstrijden” van eerste ploegen opgenomen. 

 

20. (16-43) Eindrangschikking in hogere afdelingen: wij zijn akkoord met de aangepaste 

voorwaarden om tot een rangschikking te komen. 

 

21. (16-44) Licenties en competitievoorwaarden futsal: wij zijn akkoord. 

 

Varia: 

 

 Bureau Arbitrage is bezorgd over de mogelijkheid van de clubs die tot 3 uur voor een 

wedstrijdstart “kunnen” overgaan tot een forfait of afgelasting. Nodeloze verplaatsingen moeten 

vermeden worden. We zijn van mening dat iedereen op een aanvaardbare manier moet verwittigd 

worden. De wijziging kan ook van wedstrijd tot wedstrijd verschillen. 

 

 Nieuwe benaming van de Nationale Studiecommissie: wordt Nationale Reglementscommissie 

(NRC), dus is het logisch dat de VSC Vlaamse reglementscommissie wordt en de provinciale de 

provinciale reglementscommissie. Deze nieuwe benamingen gaan vanaf 1 juli 2017 gebruikt 

worden. 

 

 Walter meldt dat de vrouwencompetitie van Brabant gesplitst is. 

 

 

Onze volgende vergadering is voorzien op vrijdag 10 februari 2017.  

 

Verslag: Nand Brems 


