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NATIONALE STUDIECOMMISSIE
Verslag van de zitting van maandag 18 januari 2016
Aanwezig:
Pro League: de heer MONBALIU.
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 FRANÇOIS 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.
*

*

*

Bij aanvang van de zitting biedt de Voorzitter de leden van de NSC zijn beste wensen voor
een goede gezondheid en succes in 2016 aan.
1. Stemmenverdeling voor het seizoen 2015/2016
Een werkgroep van de VFV heeft samengezeten met de senior manager IT die vanaf volgend
seizoen de cijfers zal aanleveren.
Ofschoon de vergadering er geen meerwaarde ziet, zou het de bedoeling zijn om twee keer
per jaar een berekening te maken, nl. op 31.12 en 31.05. De VFV zal in die zin een voorstel
tot reglementswijziging opstellen.
2. Verslag en gestemde teksten van de zitting van 14.12.2015
Mits vervanging van het woord "verkiezen" door "aanvaarden" in punt 7, wordt dit verslag
goedgekeurd, met inbegrip van de verduidelijking die werd opgestuurd m.b.t. punt (15-18)
dat handelt over de gemeenschappelijke instanties Amateurvoetbal – Betaald Voetbal.
Terugkomend op de derde alinea van punt 2 van het verslag, werd aan de NVL een mandaat
gegeven om het punt (15-19 - Licentie van nationale amateurclub) opnieuw te stemmen,
wat gebeurt met onmiddellijke inwerkingtreding.
3. Briefwisseling
Nihil.
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4. Interpretaties Uitvoerend Comité en beslissingen algemene vergadering Raad van
Bestuur vzw KBVB
Nihil.
5. (15-02) Boetes ten laste van toegewezen aangeslotenen
De VFV zal tegen de volgende zitting een geamendeerde tekst voorstellen.
6. (15-24) Forfait van een ploeg: sancties
Eenparig goedgekeurd.
7. (15-32) Medische afwijking
Een werkgroep opgericht in de schoot van de ACFF zal zich op 26 januari e.k. buigen over het
dossier en er ’s anderendaags verslag over uitbrengen tijdens de Raad van Bestuur van de
Franstalige vleugel.
Bijgevolg wordt het punt verdaagd.
8. (15-34) Parket
De provincies van de ACFF zijn niet overtuigd van de meerwaarde van een Parket op
provinciaal niveau en verzetten zich tegen het voorstel.
De VFV, daarentegen, wenst gedurende een proefperiode van één seizoen een provinciaal
Parket in te voeren in Vlaanderen. De ACFF stemt ermee in dat Waals-Brabant deel uitmaakt
van dit project en zal afhangen van het Bondsparket KBVB.
Rekening houdend met wat voorafgaat, wordt het voorstel aanvaard voor één seizoen wat
betreft de Vlaamse provincies en de sportieve provincie Brabant.
De teksten zullen hieraan aangepast worden.
9. (15-35) Rekrutering van scheidsrechters
Met de melding dat men in fine van de eerste deelstreep van Art. 311 "zonder rekening te
houden met de mannelijke eerste B-ploeg en/of de G-ploegen, en" wordt het voorstel
eenparig goedgekeurd.
10. (15-36) Heraansluiting na ontslag
Eenparig goedgekeurd.
11. (15-37) Verplichte inschrijving op het wedstrijdblad
Eenparig goedgekeurd.
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12. (15-38) Verdeling van de ontvangsten
Eenparig goedgekeurd met inwerkingtreding vanaf 01.07.2016.
13. (15-39) Futsal: algemeen forfait
Eenparig goedgekeurd.
14. (15-40) Hindernissen op of rond het speelveld
Eenparig goedgekeurd.
15. (15-41) Hervorming van het Sportcomité en het Beroepscomité
De ACFF vraagt om het punt te verdagen.
De VFV wenst specialisten van het vrouwenvoetbal en het futsal te voorzien voor het nazicht
der terreinen.
Tevens moet er worden nagedacht over de samenstelling van de drie onafhankelijke
tuchtcomités opdat deze gelijktijdig zouden kunnen bijeenkomen.
16. (15-42) Klacht betreffende de spelleiding
Eenparig goedgekeurd.
17. (15-43) Competitie van het Betaald Voetbal 1B
Het Departement Reglement/Juridisch heeft gesuggereerd om het voorstel te beperken tot
de eerste vijf van het eindklassement. De vergadering is van oordeel dat dit normaal gezien
steeds het geval zal zijn.
Na een discussie over de verwoording van Art. 1544.71, blijkt dat dit correct is geformuleerd.
Ter stemming gelegd, wordt het voorstel eenparig aanvaard.
18. (15-44) Strijd tegen de “handel in stamnummers”
Er wordt gevraagd of een beperkte afstand niet strijdig is met het Europees recht over het
vrij verkeer van personen, goederen en diensten, bijvoorbeeld bij een overname via een
curator, wat niet het geval blijkt te zijn.
Na een gedachtewisseling om te weten of men het moet hebben over stad of agglomeratie,
over kilometers of blokken en of men de overdracht van patrimonium moet behouden, is de
vergadering het eens om de termen "stad" en "agglomeratie" niet meer te gebruiken, maar
enkel nog een limiet van afstand af te spreken, uitgedrukt in kilometers. Het is de bedoeling
om de afstanden te beperken tot 30 kilometer voor het Betaald Voetbal en 15 kilometer
voor het Amateurvoetbal.
Ook blijven de voorgestelde wijzigingen voor Art. 2016 behouden.
Het punt wordt verdaagd.
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19. (15-45) Transferonderhandelingen
Eenparig goedgekeurd.
20. Volgende vergadering
De volgende vergadering van de Nationale Studiecommissie zal plaatsvinden op maandag
15.02.2016 om 19.00 uur.
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