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Studiecommissie   

 

             

Studiecommissie van 9 november 2015 in het Brieleke om 19:30 uur 

 

1. Aanwezigen, verontschuldigingen. 

a. Aanwezig:, Luis Asselberghs, Theo Knegtel, Bart Timmermans, Frans Van Breda, Frank 

Van Brabant, Herman Geerts, Julien De Keninck, Karel Vanwesenbeeck, Marc Van Craen, 

Walter Nees, Nand Brems, Jos Weyts, Raymond Vermeulen, Walter Troonbeeckx, Pierre 

De Hollander, Herman Van Den Nieuwenhuizen, Fred Marien, Fred Van Laer, Willy 

Wittocx, Jozef Peeters, Robert Devos, Dennis Van Loo, Jos de Boeck, Stan Elst. 

 

b. Verontschuldigd: Bart Broeckx, Peter Croes, Jimmy Rubbens, Danny Faes, Gerda 

Swaelen, Jos Beneens, Stanny Meskens, Marcel Van Hees, Jan Govaerts, Jos Deryck. 

 

2. Op het verslag van de vorige vergadering heeft Karel de volgende opmerkingen: 

a. Reserve Noorderkempen: moet nog nagevraagd worden. 

b. Reserve VSC als Marc en Walter niet kunnen: moet nog ingevuld worden. 

c. Dennis Van Loo zal de  reserve voor zuiderkempen zijn. 

d. Voor het Bureau Arbitrage is Julien de Keninck de reserve.  

 

3. De VSC, Vlaamse studiecommissie: de te bespreken items zullen verder tijdens de vergadering 

aan bod komen. 

 

 

4. De stemverdeling voor het seizoen 2015 – 2016 is ok. Deze voor de sportactiviteiten wordt nog 

nagekeken. 

 

Goedgekeurde punten: 

 

5. 15-03) Medische commissie. 

6. (15-04) Benaming van de clubs. 

7. (15-06) Speelveld voor voetbal 5 tegen 5. 

8. (15-07) Beperkingen i.v.m. aantal transfers. 

9. (15-08) Kosten van de leden van de bondsinstanties. 

10. (15-09) Voortijdige verbreking tijdelijke transfer. 

11. (15-10) Heraansluiting na ontslag tijdens de periode van 1 april tot 30 april. 

12. (15-13) Aanhorigheid tot een kampioenschap. 

13. (15-14) Bijzonderheden voor de wedstrijdvorm 5/5. 

14. (15-16) Uitvoerend comité (gedeeltelijk goedgekeurd). 

15. (15-17) Stemverdeling op de algemene vergadering KBVB. 

16. (15-20) Besproeiing van het gras. 
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Te bespreken punten: 

 

 

17. ((14-36) Evaluatie van de jeugdcompetitiehervorming: een aanpassing voor het ACFF is 

voorgesteld. 

18. (15-01) Contract als betaalde sportbeoefenaar dat eenzijdig wordt ontbonden door de speler: Wij 

steunen het voorliggende voorstel. 

19. (15-02) Boetes ten laste van toegewezen aangeslotenen: Marc heeft een voorstel op papier gezet. 

Er zijn bedenkingen bij het voorstel van Limburg. We hebben geen problemen met het opzet, maar 

trekken de toepasbaarheid in twijfel. Wat als er een schuld is, maar een afbetalingsplan 

afgesproken is, of als de schuld voldaan is? 

20.  (15-05) Organisatieprincipes Beker van België: Er is deze week via mail een ander uitgewerkt 

voorstel binnengekomen. Het is duidelijk dat we t.o.v. al de omliggende landen met een systeem 

van overbeschermde ploegen werken. 

21. (15-12) 2
de

 en 3
de

 klasse amateurs VFV: Het voorstel is voor ons in orde. 

22. (15-15) Mandaat van een lid van een verkozen instantie. 

23. (15-16) Uitvoerend comité: artikel 231 is besproken ter verduidelijking. 

24. (15-18) Gemeenschappelijke instanties Amateurvoetbal – Betaald voetbal: De voorliggende 

teksten zijn overlopen. 

25. (15-19) Licentie van nationale amateurclub. 

26. (15-21) Bondsschulden:  het woord “tusenpersonen” wordt gespecificeerd. Er wordt opgemerkt 

dat onder artikel 33 item 3 de tekst onduidelijk is.  

27. (15-22) Labels ACFF. 

28. (15-23) Kwalificatieronde in het vrouwenvoetbal: Een verduidelijking: als een ploeg kan dalen, 

mag een andere ploeg van de club niet deelnemen aan de kwalificatieronde. 

 

29. (15-24) Forfait van een ploeg: sancties 

30. (15-25) Goede trouw van de clubs: dit artikel heeft geen zin meer ten gevolge van de invoering 

van de digitale wedstrijdbladen. 

 

31. (22-26) De Referee Ambassador ( na een uitklaring door Jan Govaerts en Julien De Keninck): 

onder categorie I bestaat niet meer. Ofwel zijn zij effectief SR ( met eventueel een medisch attest) 

ofwel zijn zij Referee Ambassador zonder medisch attest. Het eerder besproken item over het 

aantal scheidsrechters, 1 per 2 elftallen ipv 1 per 3 elftallen ( zoals nu in het reglement staat) is 

positief onthaald door de andere Vlaamse provincies. De U13- ploegen zijn sinds de 

competitiehervorming immers weggevallen voor de berekeningen. 

 

 

32. (15-27) Licenties voor het Betaald Voetbal. 

33. (15-28) Competities van het Betaald Voetbal. 

34. (15-29) Aankondiging vriendschappelijke wedstrijden: De administratie heft nu boetes indien de 

wedstrijd gespeeld is en de goedkeuring van een vriendschappelijke wedstrijd niet gegeven is via 

E-KickOff. Dat is tegen de geest van het reglement en zal als zodanig verduidelijkt en rechtgezet 

worden. 

 

35. (15-30) Wedstrijd die de reglementaire duur niet gehad heeft: In alle omstandigheden, waarin de 

scheidsrechter vaststelt dat de speelhelft niet de reglementaire duur gehad heeft, moet hij dit op 

het wedstrijdblad vermelden, in aanwezigheid van de afgevaardigden van beide clubs en eventueel 

van de twee assistent-scheidsrechters (die gevraagd worden deze vaststelling mede te 

ondertekenen: deze zin schrappen). In geval van weigering wordt dit door de scheidsrechter 

genoteerd. 

De huidige tekst is terug te vinden in " Aanvulling bij de spelregels van het voetbalspel 2015 - 

2016": Regel 7 punt 4 ook te raadplegen via http://www.belgianfootball.be/nl/spelregels 



 

36. (15-31) Procedure voor de bondsinstanties 

 

Varia: 

 

37. Opmerking over het scheidsrechtersblad: Indien een aangeduide scheidsrechter niet opdaagt en 

een gelegenheidsscheidsrechter de wedstrijd aanvangt, kan een andere scheidsrechter onder zijn 

naam de wedstrijd via E-KickOff overnemen. 

38. Dit seizoen heeft het provinciaal secretariaat geen lijst meer met de spelers die om medische 

redenen in een andere leeftijdsgroep opgenomen zijn. Gevraagd wordt om deze lijst toch terug 

beschikbaar te stellen. Ondertussen is vernomen dat het provinciaal secretariaat op aanvraag over 

deze lijst kan beschikken. 

 

De volgende vergadering is voorzien op 11 december. 

 

Verslag: Nand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

  

 

  


