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NATIONALE STUDIECOMMISSIE 
 
Verslag van de zitting van maandag 16 november 2015 
 
Aanwezig: 
Pro League: de heer MONBALIU. 
Nationale Voetballiga: de heren GEORGES en CRAYBEX. 
ACFF: de heren DIONISIO, PETITJEAN en NAVEZ. 
VFV: de heren VAN ONSEM, MAZUR en DAEMS. 
 
Verontschuldigd: 
De heren SNEYERS (Pro League), VANSPAUWEN (VFV) en DE GENDT. 
 

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

* * * 
 
Bij aanvang van de zitting houdt de NSC een moment van stilte ter nagedachtenis van de 
onschuldige slachtoffers van de aanslagen in Parijs. 
 

1. Stemmenverdeling voor het seizoen 2015/2016 

 
De cijfers betreffende de sportactiviteit van de provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen 
zullen opnieuw worden berekend. 
 

2. Verslag en gestemde teksten van de zitting van 12.10.2015 

 
Een verbeterde versie van het punt (15-07), waar in Art. 1006 een 6de deelstreep betreffende 
het Betaald Voetbal werd aan toegevoegd, werd naar de leden gezonden. Ze zal voorkomen 
bij de gestemde punten op de volgende agenda. 
 
Aangezien het mogelijk is dat de doelpaal van het grote doel zich op de doellijn bevindt van 
het speelveld voor het voetbal 5 tegen 5, wordt er beslist om het schema weg te laten in Art. 
1207.21 van het punt (15-06). 
 

3. Briefwisseling 

 
Nihil. 
 

4. Verslag van de Financiële Auditcommissie 

 
De verschillende leden van de Financiële Auditcommissie hebben niet dezelfde benadering 
en werken onafhankelijk van mekaar. Zo hebben het lid van de Pro League en dat van de 
ACFF oog voor de inhoud, terwijl dat van de VFV zich vooral richt op de processen. 
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Nochtans zijn hun bevoegdheden en taken duidelijk omschreven in Art. 249. 
 

Het punt wordt verdaagd naar de volgende zitting. 
 

5. Interpretaties Uitvoerend Comité en beslissingen algemene vergadering Raad van 
Bestuur vzw KBVB 
 

Er wordt geen enkele opmerking geformuleerd over deze communicatie. 
 

6. Reglement van inwendige orde van de NSC 
 

De NVL merkt op dat het voorstel niet de discussie van de laatste vergadering weergeeft. 
 

Het moet de bedoeling zijn om een punt dat nog niet is behandeld op de agenda te plaatsen 
indien de omstandigheden en de hoogdringendheid het vereisen om het dan vervolgens te 
stemmen via mail. 
 

Mits vervanging van het woord "hoogdringendheid" door "uiterste hoogdringendheid", 
wordt de voorgestelde wijziging aanvaard. 
 

7. (14-36) Evaluatie van de jeugdcompetitiehervorming 
 

Het voorstel wordt teruggetrokken. 
 

8. (15-01) Contract als betaalde sportbeoefenaar dat eenzijdig wordt ontbonden door de 
speler 
 

De NVL merkt op dat waakzaamheid is geboden bij de tweede alinea van Art.8 van de wet 
van 24.02.1978 dat handelt over het probleem van dezelfde competitie en bij Art. 528 dat 
handelt over de verbreking in gemeen overleg. 
 

Nadat is uitgelegd dat het grote verschil schuilt in het feit dat er geen vergoeding 
verschuldigd is in geval van verbreking in gemeen overleg, wordt het voorstel unaniem 
(opnieuw) goedgekeurd, nu met onmiddellijke toepassing.   
 

9. (15-02) Boetes ten laste van toegewezen aangeslotenen 
 

Er wordt gevraagd om het punt te verdagen teneinde de tekst te verfijnen. Het is de 
bedoeling om Art. 1926 aan te passen, eerder dan een geheel nieuw artikel te maken. Dit zal 
trouwens ook aanzienlijk de werklast verlagen. 
 

De NVL informeert dat tijdens de laatste vergadering van het Paritair Comité is gezegd dat 
de transfer en de speelgelegenheid niet kunnen geblokkeerd worden aangezien dit in strijd 
zou zijn met het decreet. 
 

10. (15-05) Organisatieprincipes Beker van België 
 

In de Franse tekst van het eerste voorstel, moeten de bewoordingen "le match du second 
club est d’office inversé" vervangen worden door "(3)", terwijl in het Nederlands de 
inwerkingtreding van het voorstel van de Pro League "2016" moet zijn i.p.v. "206".  
 
De ACFF en de VFV zijn voorstander van het eerste voorstel, zonder dat de Vlaamse vleugel 
zich evenwel categoriek verzet tegen het voorstel van de Pro League. 
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De vertegenwoordiger van de Pro League legt uit dat het voorstel het resultaat is van een 
kalender die geen enkele ruimte laat om uitgestelde wedstrijden te spelen. 
 

Het verzet van de ACFF is gestoeld op het feit dat de provinciale afdelingen in het tweede 
voorstel 4 vertegenwoordigers minder hebben dan in het eerste voorstel.  
De heer TIMMERMANS laat opmerken dat dit echter nog altijd 4 meer is in vergelijking met 
de huidige toestand. 
 

Het punt wordt verdaagd. 
 

11. (15-11) Opleiding van de trainers 
 

Het voorstel wordt voorlopig teruggetrokken tot maart 2016. 
 

12. (15-12) 2de en 3de klasse amateurs VFV 
 

Goedgekeurd. 
 

13. (15-15) Mandaat van een lid van een verkozen instantie 
 

Goedgekeurd. 
 

14. (15-16) Uitvoerend Comité 
 

Er wordt opgemerkt dat de Verstandhouding van Vlaamse clubs van hogere afdelingen en de 
Verstandhouding van Franstalige clubs van hogere afdelingen (nog) niet bestaan. 
 

Op het vlak van de teksten zou dit kunnen opgelost worden door "Verstandhouding van" 
tussen haakjes te plaatsen. 
 

De eis van de NVL om een vertegenwoordiging van de 1ste klasse amateurs te hebben, hetzij 
door de mandaten van de provincies met de hoogste sportactiviteit af te schaffen, hetzij 
door de creatie van één of twee bijkomende mandaten, moet het voorwerp uitmaken van 
een ander voorstel. 
 

Teneinde een raadpleging van de clubs toe te laten, wordt het punt verdaagd naar de 
vergadering van december. 
 

15. (15-18) Gemeenschappelijke instanties Amateurvoetbal - Betaald Voetbal 
 

Goedgekeurd. 
 

16. (15-19) Licentie van nationale amateurclub 
 

De bewoordingen "als hierboven vermeld" dienen te worden geschrapt in Art. 467.3. 
 

De NVL komt terug op de in Art. 469.1.2° vermelde verplichting om minstens 7 betaalde 
sportbeoefenaars te hebben. Deze problematiek werd besproken en goedgekeurd in mei 
laatstleden en maakt dus niet het voorwerp uit van onderhavig voorstel. 
 
De ACFF vraagt zich echter af of het wettelijk is om verplichtend contracten van betaalde 
sportbeoefenaars te hebben in het amateurvoetbal. 
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Het antwoord is bevestigend, daar het één van de voorwaarden tot toekenning van de 
licentie betreft. 
 
Aangezien het verzoek van de NVL om het punt een tweede maal te verdagen niet wordt 
ingewilligd door de Pro League, de ACFF en de VFV, wordt het voorstel goedgekeurd.  
 

17. (15-21) Bondsschulden 

 
De voorgestelde tekst is onleesbaar. Het is de bedoeling om te bepalen dat indien een 
commissie van een Tussenpersoon zich onder een bepaald bedrag situeert, ze beschouwd 
wordt als een bondsschuld, wat niet meer het geval is als ze hoger ligt dan dit bedrag. 
 
Er zal tegen de volgende vergadering een nieuwe tekst  opgesteld worden. 
 

18. (15-22) Labels ACFF 

 
Goedgekeurd. 
 

19. (15-23) Kwalificatieronde in het vrouwenvoetbal 

 
Eenparig goedgekeurd. 
 

20. (15-24) Forfait van een ploeg: sancties 

 
Het punt wordt met een maand verdaagd. 
 

21. (15-25) Goede trouw van de clubs 

 
Eenparig goedgekeurd. 
 

22. (15-26) De Referee Ambassador 

 
Eenparig goedgekeurd. 
 

23. (15-27) Licenties voor het Betaald Voetbal 

 
Vermits Pierre FRANÇOIS toelichting zal geven over de licenties tijdens de algemene 
vergadering van de NVL die op 5 december e.k. plaatsvindt, bekomt genoemde liga het 
uitstel van het punt. 
 

24. (15-28) Competities van het Betaald Voetbal 

 
Nadat de onduidelijkheid over de geschrapte Nederlandse tekst “wegens redenen van niet-
economische aard” in Art. 1544.81 is weggenomen, wordt het voorstel eenparig 
goedgekeurd. 
 

25. (15-29) Aankondiging vriendschappelijke wedstrijden 

 
Eenparig goedgekeurd. 
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26. (15-30) Wedstrijd die de reglementaire duur niet heeft gehad 

 
Eenparig goedgekeurd. 
 

27. (15-31) Procedure voor de bondsinstanties 

 
Eenparig goedgekeurd. 
 

28. Volgende vergadering 

 
De volgende vergadering van de Nationale Studiecommissie zal plaatsvinden op maandag 
14.12.2015 om 19.00 uur. 

 
 
 


