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Studiecommissie
Vergadering van 7 juni 2017 om 19:30 uur.
Aanwezig:, Nand Brems, Luis Asselberghs, Marc Van Craen, Bart Timmermans, Walter Nees, Willy
Wittocx, Marcel Van Hees, Chris Zoldermans, Walter Troonbeeckx, Marien Fred, Danny Faes, Herman
Van Den Nieuwenhuizen, Stan Elst, Stanny Meskens, Jozef Peeters, Fred Van Laer, Jos De Boeck.
Verontschuldigd: Jos De Ryck, Jan Govaerts, Robert Devos, Pierre De Hollander, Frank Van Brabant,
Karel Vanwesenbeeck.
Briefwisseling:
Geen briefwisseling.
Verslag vorige vergadering: Er zijn geen opmerkingen.
Besproken:
Deze provinciale studiecommissie werd voorgezeten door Marc.
 ALV Amateur Liga Vlaanderen:
o Walter mag het opgestelde verslag ondertekenen.
 Agenda Vlaamse studiecommissie
Wij weten niet wat het item: Taalgebruik clubs Voetbal Vlaanderen inhoud.
 Goedgekeurde items:
 (16-74) Club met twee eerste ploegen – Specifieke voorwaarden
 (16-75) Verplaatsingskosten
 (16-76) U21-, U17- en U15- ploegen in het fustal
 (16-81) Cumulatie van schorsing
 (16-82) Match Delegates

 (16-83) Verbintenissen van de aangeslotenen
 (16-84) Toegangsbewijzen, verdeling van de ontvangsten in de Beker van België en
abonnementen

 (16-85) De leeftijd van de spelers
 (16-86) Stijgers en dalers tussen de Super League Vrouwenvoetbal en de 1ste nationale
vrouwenafdeling

 (16-87) Ranking in de interprovinciale jeugd ACFF en gelabelliseerde samenwerkingsverbanden
 (16-88) Normen voor de verlichting
 (16-89) Interprovinciaal jeugdkampioenschap van de ACFF
 (16-90) De Sportcomités en de Beroepscomités
 (16-91) Afwezigheid van de scheidsrechter of de assistent-scheidsrechter
 (16-92) Voorwaarden om verkiesbaar te zijn
 (16-93) Verenigbaarheid mandaten en procedures voor de bondsinstanties
 (16-94) Pool van Specialisten
 (16-95) Commissie Veiligheid
 (16-96) Gele kaarten
 (16-98) Toekenning vrijkomende plaatsen
 (16-99) Procedure bij bondsschulden van een club - Schorsing sportactiviteit
 (16-100) Scheidsrechter voor wedstrijden 5 tegen 5 en 8 tegen 8
 (16-101) Interprovinciaal jeugdkampioenschap van de ACFF
 (16-102) Verplichte inschrijving van clubs van hogere afdelingen


(16-105) Herziening van het reglement
Er komen twee gedrukte uitgaves:
- Een boek basis + profvoetbal + ACFF, uitsluitend in het Frans
- Een boek basis + profvoetbal + Voetbal Vlaanderen, uitsluitend in het Nederlands

 Besproken items:
 Interpretaties Uitvoerend Comité en beslissingen algemene vergadering vzw KBVB
R16. 210 – Interpretatie van Art. 256 (de provinciale comités)
Zie punt (16-113)
R16. 214 – Interpretatie van Art. 1206 (Het speelveld voor het voetbal met 11 tegen 11)
Het UC interpreteert Art. 1206 zodanig dat niet enkel de clubs die nu promoveren maar ook
deze die vorig jaar gepromoveerd zijn van 1ste provinciale naar 3de klasse amateurs
gedurende twee seizoenen genieten van de overgangsmaatregel om te voldoen aan de
afmetingen van het speelveld.



NSC:

o (16-79) Aanduiding scheidsrechters en assistent-scheidsrechters : Wij zijn akkoord.
o (16-97) Specifieke voorwaarden voor deelname aan wedstrijden van
vrouwenploegen: Wij zijn akkoord, doelvrouw is vervangen door: één speelster.
o (16-103) Nationale Studiecommissie – Wijzigingen aan de reglementaire bepalingen
o (16-104) De automatische externe defibrillator
o (16-106) Eindrangschikking: provinciale modaliteiten :Wij zijn akkoord.
o

(16-107) Klachten betreffende de kwalificatie van spelers De termijn voor het
indienen van een klacht (Art. 1711.121): binnen de dertig dagen volgend op de
inbreuk en, in elk geval, uiterlijk binnen de 4 dagen volgend op de laatste wedstrijd
van het kampioenschap.
- Gezien de moderne hulpmiddelen, wordt voorgesteld om deze dertig dagen
terug te brengen naar “veertien” dagen
o

-

o

De behandelingstermijn in eerste aanleg en eventueel beroep (evocatie telt
niet mee daar een evocatieverzoek niet opschortend is).
Hier is nu geen enkele termijn voorzien en dit is ook moeilijk vast te leggen.
Er wordt voorgesteld dat de totale “doorlooptijd” vanaf datum van de klacht
tot en met uitspraak in beroep door de voorzitters van de diverse instanties
strikt in de hand wordt gehouden door het vastleggen van strikte kalender
voor het neerleggen van conclusies en verplichte pleitdata om te komen tot
snelle beslissingen

10. (16-108) Aantal wisselspelers in 1ste klasse amateurs

o (16-109) Nazicht van de aan de bond betekende contracten van betaalde
sportbeoefenaar. Wij zijn akkoord.

o (16-110) Competitie van het profvoetbal 1B.
o (16-111) Toekennen van titel van kampioen in 2de en 3de klasse amateurs Voetbal
Vlaanderen. Wij zijn akkoord.

o (16-112) Problematiek van de gele kaarten

o

-

o

Het Uitvoerend Comité is van oordeel dat gele kaarten opgelopen in het
kampioenschap ook doorlopen in finalewedstrijden.
Indien er “opeenvolgende” eindrondes dienen gespeeld te worden
(voorbeeld: een club dient eerst de eindronde van 2de klasse amateurs te
betwisten, alvorens te kunnen deelnemen aan de eindronde van 1ste klasse
amateurs), worden de gele kaarten van de eerste eindronde overgedragen
naar de tweede eindronde is, naar analogie wat er reeds gangbaar is voor de
opeenvolging van provinciale en interprovinciale eindronde (Art. 1807.33).

(16-113) De provinciale Comités: het PC Brabant VV bestaat uit 13 leden, die zullen
zetelen in kamers van maximaal 4 personen.

o (16-114) Ontslag en desaffectatie: Om moeilijkheden te vermijden bij heraansluiting
van een lid bij een andere club na ontslag van een lid, al dan niet binnen de decretale
periode, of ontslag van een lid door de club, worden de teksten aangepast.

o (16-115) Spelers vrij van contractuele verbintenis.
o (16-116) Transferperiodes voor de gewone binnenlandse transfer.
o (16-117) Jeugdlabel ACFF
o
o
o
o
o

(16-118) Futsallicenties
(16-119) Reviewcommissie
(16-120) Squad size limit en verplichte inschrijving op wedstrijdblad
(16-121) Basisvoorwaarden

o (16-122) Financial Fair Play.
o (16-123) Toekenningsvoorwaarden van het label 1* ACFF
o (16-124) Opleidingsvergoedingen
o

(16-100) Scheidsrechter voor wedstrijden 5 tegen 5 en 8 tegen 8

o (16-125) Selectieprocedures futsal


Bericht uit het PC:
o Trekking Beker van Antwerpen, de kalender wordt morgen verdeeld.

 Varia:
o Er waren 15 ingeschrevenen voor het banket.
Volgende vergadering op 8 september 2017
Verslag:
Nand Brems

