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NATIONALE STUDIECOMMISSIE
Verslag van de zitting van maandag 11 april 2016
Aanwezig:
Pro League: de heer FRANÇOIS.
Nationale Voetballiga: de heren GEORGES en CRAYBEX.
ACFF: de heren DIONISIO, PETITJEAN en NAVEZ.
VFV: de heren MAZUR, VAN ONSEM en VANSPAUWEN.
Verontschuldigd:
De heren MONBALIU en SNEYERS (Pro League) en DE GENDT.
*

*

*

De zitting wordt geopend om 19.00 uur onder het voorzitterschap van de heer GODIN,
bijgestaan door de heren GEORGES, DIONISIO en VANSPAUWEN, ondervoorzitters.
Zetelen tevens bij het Bureau: de heren DE KEERSMAECKER, Bondsvoorzitter, en
TIMMERMANS, Voorzitter van het Departement Reglement/Juridisch.
*

*

*

1. Verslag en gestemde teksten van de zitting van 14.03.2016
Dit verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.
Met betrekking tot de gestemde tekst van Art. 1562.2 van punt (15-50), wordt er opgemerkt
dat er een wijziging zal moeten gemaakt worden omdat het huidige reglement voorziet dat
er slechts twee periodes zijn wanneer er minder dan zestien ploegen zijn.
De voorzitter van het Departement Reglement laat opmerken dat de bondsjuristen vinden
dat de tekst van punt (15-54) voor verwarring kan zorgen, en best zou omgedraaid worden,
namelijk dat het bondsreglement, indien het afwijkt van het Gerechtelijk Wetboek, primeert.
Een aangepaste tekst zal worden opgesteld.
Voorts heeft de ACFF nog enkele kleine vormverbeteringen overgemaakt.
2. Briefwisseling
Nihil.
3. Interpretaties Uitvoerend Comité en beslissingen algemene vergadering Raad van
Bestuur vzw KBVB
Zie punten (15-88) en (15-90).
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4. (15-41) Hervorming van het Sportcomité en het Beroepscomité
Vermits het Organisatiecomité KBVB niet veel zin heeft, wordt voorgesteld om het te
schrappen (Art. 259.12).
De VFV informeert onder meer dat de eerste deelstreep van Art. 260.1 als volgt dient te
worden gelezen: "[…] betreffende de 1ste klasse amateurs en haar reserven en nationale
jeugd, de elite jeugdkampioenschappen […]". In de tweede deelstreep van Art. 9.1, moet de
zin beginnen met "Regionale of interprovinciale afdelingen: reeksen bestaande uit […]".
De ACFF wil het aantal leden van haar Sportcomité niet terugbrengen naar tien indien er
geen Organisatiecomité is (Art. 259.41). Ze wil er twaalf behouden en rekenen op het
gezond verstand van haar Voorzitter. De Bondsvoorzitter en de Voorzitter van het
Departement Reglement benadrukken dat er momenteel slechts negen leden zijn en dat het
nieuwe Sportcomité minder werk zal hebben.
Op het vlak van de teksten, stelt ze vast dat de voorlaatste deelstreep van Art. 260.4221
moet vermelden dat het om verschillende provincies gaat, terwijl de in de laatste deelstreep
van de Franse tekst van genoemd artikel de term "l’étranger" moet vervangen worden door
"étrangères".
De VFV waarschuwt dat het moeilijk is om juristen te vinden en zou liever niet verplicht
worden om er drie te hebben.
De vergadering stemt in met het hele voorstel, behalve wat betreft de schrapping van het
Organisatiecomité KBVB, het aantal leden binnen het Sportcomité ACFF en het aantal
juristen in het Sportcomité VFV.
Op vraag van beide vleugels wordt het punt verdaagd.
5. (15-47) Provinciale comités
Binnen de VFV heeft Oost-Vlaanderen een amendement ingediend dat heeft geleid tot een
discussie ingevolge dewelke werd geopteerd voor een organisatiecomité en een
tuchtcomité. Een algemeen voorzitter moet er het organisatiecomité leiden en het
tuchtcomité samenstellen.
Wat Brabant betreft zouden er twee comités komen met een overkoepelende instantie.
Vermits geen enkel van de voorgestelde alternatieven wordt weerhouden, zal er een nieuwe
tekst worden opgesteld.
De ACFF merkt op dat de verwijzing in Art. 256.24 moet worden herzien aangezien er geen
Parket zal zijn in de Franstalige provincies.
Ze zou tevens willen dat Art. 256.313 vermeldt dat het Provinciaal Comité niet voltallig hoeft
te zetelen, wat helemaal niet beoogd werd met de oorspronkelijke tekst.
Het punt wordt verdaagd.
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6. (15-56) Periode van de desaffectatie
Het voorstel wordt eenparig goedgekeurd.
De mogelijkheid tot kwalificatie voor de eerste vrouwenploeg na desaffectatie in oktober zal
het voorwerp uitmaken van een nieuw voorstel.
7. (15-59) Inboeken van gele kaarten voor wedstrijden van de eindronde
Mits schrapping van de bewoordingen "voor zover ze geen aanleiding geven tot een
administratieve schorsing" in fine van de punten 31, 32 en 33 van Art. 1807, wordt het
voorstel goedgekeurd met onmiddellijke inwerkingtreding.
8. (15-60) Tijdelijke bepalingen tot einde 2015-2016
A. Art. 277 - Reviewcommissie
In Art. 1777.3, dienen de bewoordingen "in de andere afdelingen dan 1A" te worden
toegevoegd, terwijl in Art 277.32, moet worden verduidelijkt dat het lid dat geen functie kan
uitoefenen in toepassing van Art. 277.22 ook niet kan beraadslagen over deze wedstrijd.
Rekening houdend met deze preciseringen, wordt dit gedeelte van het punt goedgekeurd.
D. Art. 2001 tot en met Art. 2005: DOPAGE
Art. 2001 mag behouden blijven terwijl Art. 2002 dient te worden herschreven. Het vervolg
van de artikels over doping mag geschrapt worden mits behoud van verwijzingen naar
andere reglementeringen.
Dit gedeelte van het punt wordt verdaagd.
9. (15-68) Drones
De Pro League laat weten dat ze nog geen antwoord heeft ontvangen op haar schrijven van
15.03.2016 aan de ordediensten en dat de vraag ook werd gesteld aan de rechtenhouders.
Met de verduidelijking dat in Art. 1209.4 "van het speelveld of de neutrale zone" dient te
worden gelezen, wordt het punt met een maand verdaagd.
10. (15-74) Agressie op een lid van het arbitrageteam, verbaal geweld (spreekkoren) of
wanordelijkheden buiten het speelveld
De VFV en de ACFF zijn voorstander van een uitbreiding naar het amateurvoetbal rekening
houdend met de mogelijkheden in lagere afdelingen (geen scheiding van de supporters,
geen veiligheidsverantwoordelijken,…).
Na te hebben beslist dat Art. 813.2 zich dient te beperken tot het betaald voetbal terwijl Art.
1917 en 1919 afzonderlijke kenmerken dienen te bevatten voor het betaald voetbal en voor
het amateurvoetbal, wordt het voorstel eenparig aanvaard.
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11. (15-76) Samenstelling van de reeksen: club met twee eerste ploegen
Daar de ACFF voorstander is van het behoud van het status quo, wordt het punt verdaagd.
12. (15-77) Specifieke voorwaarden voor de eerste herenploegen
De VFV vraagt om de tekst als volgt aan te passen: "[…] op het wedstrijdblad van minstens
één van de laatste twee kampioenschapswedstrijden van haar eerste herenploeg A".
Wanneer de ACFF aankondigt voorstander te zijn van het behoud van het status quo vraagt
de VFV na te denken over een uitzondering voor de doelman en of er geen mogelijkheid is
om het aantal wedstrijden te beperken tot drie.
Het punt wordt verdaagd.
13. (15-78) Wijziging van de term “dames” in “vrouwen in het Nederlandstalige reglement
Eenparig goedgekeurd.
In overeenstemming met de voorgestelde wijziging, vraagt de Pro League om de term
"Betaald Voetbal" te vervangen door "profvoetbal" bij het redigeren van het reglement
2016-2017. Hiervoor zal een voorstel worden uitgewerkt.
14. (15-79) Transfer van een speelster komende uit het buitenland
Eenparig goedgekeurd.
15. (15-80) Beker van België Dames - Klasseverlaging
Eenparig goedgekeurd.
16. (15-81) Jeugdcompetities VFV
In Art. 453.41 en 42, dient de datum van 31 maart te worden vervangen door deze van 15
mei, terwijl men in punt 51 van genoemd artikel "tot en met U15" dient te lezen i.p.v. "tot
U16".
De termijn van 30 in Art. 455.4 en 5 wordt behouden niettegenstaande dat sommigen hem
te kort vinden.
Het eventueel cumuleren van de functie van TVJO en deze van trainer in spelvorm 8/8 of 5/5
(Art. 453.44 en volgende) zal mogelijk worden.
Rekening houdend met wat voorafgaat en middels enkele kleine wijzigingen aan Art. 1572.7,
1573.5 en 1577.1, wordt het voorstel aanvaard.
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17. (15-82) Sancties opgelegd aan de clubs: inwerkingtreding
Er wordt benadrukt dat het verzet volgens het bondsreglement geen schorsende werking
bezit.
Mits wijziging van de tekst van Art. 1919.15 in die zin dat de sanctie om met gesloten deuren
te spelen slaat op de eerstvolgende officiële wedstrijd van categorie 1 (Art. 1401) die wordt
gespeeld na 15 dagen te rekenen vanaf de dag volgend op de uitspraak in hoger beroep,
wordt het voorstel goedgekeurd met toepassing op 01.07.2016.
18. (15-83) Gebruik van E-Kickoff en buitengewone procedure voor het Betaald Voetbal
De verfijnde tekst die ter zitting wordt rondgedeeld, wordt met onmiddellijke ingang
goedgekeurd.
19. (15-84) Wegvallen van de Nationale Voetballiga
Mits vervanging van "Elite 1 en 2" door "Elite A en B" in Art.336, wordt het voorstel
aanvaard.
20. (15-85) Aanhorigheid tot een kampioenschap
Eenparig goedgekeurd.
21. (15-86) Benaming van de afdelingen
Alle bedragen die slaan op de 1ste klasse amateurs liggen iets hoger dan deze voor de huidige
3de nationale afdeling aangezien deze nieuwe afdeling zich boven deze laatste bevindt.
Overal in het voorstel dient er voor de 1ste en 2de klasse amateurs een mogelijkheid tot
transfers in januari met kwalificatie voor de eerste ploeg te worden voorzien.
In de 4de deelstreep van Art. 910.11, dienen de bewoordingen "als betaalde
sportbeoefenaar" te worden geschrapt.
Ook moet de jeugd van de 1ste klasse amateurs voor de duur van twee seizoenen worden
toegevoegd aan de Elite jeugd in de tabel van Art. 1222.
Wat betreft Art. 1475.22, moet de afdeling 1B worden toegevoegd, terwijl in Art. 1532.131
moet worden verwezen naar Art 1541.73.
Rekening houden met wat voorafgaat, wordt het voorstel eenparig goedgekeurd.
22. (15-87) De opleiding en de diensten van trainers
De NVL laat weten dat de aan de clubs van 1ste klasse amateurs opgelegde voorwaarden (Art.
322.1321) strenger zijn dan deze die momenteel gelden voor 2de nationale afdeling en dat er
geen opleiding UEFA A zou zijn vóór juli 2017. Bijgevolg vraagt ze om te kunnen beschikken
over een overgangsperiode van 4 jaar.
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De vergadering merkt op dat er reeds een overgangsperiode van 2 jaar voorzien is in
Art.332.13.
Wat betreft de provinciale afdelingen, vraagt en verkrijgt de ACFF de verdaging van het punt.
Intussen zal worden nagegaan of er een opleiding UEFA A is in 2016-2017.
23. (15-88) Registratie van gele kaarten in de Super League vrouwenvoetbal
Eenparig goedgekeurd.
24. (15-89) Arbitrage KBVB/ACFF/VFV en in de sportieve provincie Brabant
Na "Het Bureau" te hebben vervangen door "De Commissie" in Art. 242.211 van de
Nederlandse tekst en "beide verantwoordelijken" door "de respectievelijke
verantwoordelijken" in de tweede deelstreep van Art. 264.232, wordt het voorstel eenparig
goedgekeurd.
25. (15-90) Weddenschappen
Mits schrapping van het eerste punt en het woord "Bovendien" in het tweede punt van Art.
1404, wordt het voorstel aanvaard met onmiddellijke toepassing.
26. Varia
De ACFF zal nog een aantal kleine tekstaanpassingen voorstel tegen het eind van de maand.
27. Volgende vergadering
De volgende vergadering van de Nationale Studiecommissie zal plaatsvinden op dinsdag
17.05.2016 om 19.00 uur.
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