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Agenda VSC 10 01 2022 

    VLAAMSE STUDIECOMMISSIE 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     

Strombeek,  8 januari 2022 

               

Aan de leden van de Vlaamse Studiecommissie 

Aan de leden van het Bestuur Voetbal Vlaanderen, als waarnemer  

Aan de leden van het Directiecomité van Voetbal Vlaanderen 

 

Geachte mevrouw, Geachte heer, 

 

U wordt vriendelijk uitgenodigd op de vergadering van de Vlaamse Studiecommissie (VSC), die zal 

plaatsvinden op zaterdag 8 januari 2022 – aanvang om 10u00, digitaal via Microsoft Teams. 

Via deze link kan U aan de vergadering deelnemen.  

 

            De agenda van deze zitting bevat de volgende punten: 

 

   

         Met vriendelijke groeten, 

 

          Wim Fonteyn                             Nand De Klerck 

          Voorzitter VSC                          Secretaris VSC – ad interim 
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1. Goedkeuring verslag VSC 20 11 2021 

 

Bijlage 1 in de uitnodiging VSC. 
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2. Briefwisseling 

 

Wordt ter zitting kort toegelicht. 
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Agenda VSC 10 01 2022 

3.  Agenda HOGE RAAD 10 01 2022: standpunten Voetbal Vlaanderen        

 

             Bijlagen 2 t/m X in de uitnodiging VSC. 

• Bijlage 2: agenda HORA 10-01-2022 

• Bijlage 3: Verslag HORA 08-11-2021 

• Bijlage 4: Verslag HORA 22-11-2021 

• Bijlage 5: Verslag HORA 06-12-2021 

• Bijlage 6: Verslag HORA 20-12-2021 

• Bijlage 7: gestemde teksten 22-11-2021 
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4. (VV-21-005) – Boek F – terreinafgevaardigde recreatief futsal 

 

INGEDIEND DOOR: Futsal 

 

DATUM: 08/12/2021 

 

MOTIVERING:  

Voetbal Vlaanderen wenst actief promotie te voeren richting onafhankelijke futsalliga’s. 

Daarnaast krijgen we signalen van heel wat clubs uit het recreatief futsal dat de vereiste 

om een terreinafgevaardigde te hebben, die niet mag deelnemen aan de wedstrijd als 

speler, sterk hinderend is om aan genoeg spelers te raken. We willen de drempel binnen 

onze voetbalpiramide zo laag mogelijk leggen. Daarom is het belangrijk om de regels en 

vereisten voor alle voetbalvormen wat niet met stijgen en dalen te maken heeft zo laag 

mogelijk te houden opdat iedereen aan het voetballen kan. 

  

Omwille van bovenstaande redenen stellen we voor om, conform het minivoetbal in de 

kernen, te voorzien dat een terreinafgevaardigde binnen het recreatief futsal ook een 

actieve speler op het wedstrijdblad kan zijn. In het minivoetbal is dit reeds jaren het geval 

en zijn er nooit problemen geweest.  

 

GOEDKEURING VEREIST VAN: Voetbal Vlaanderen / ACFF 

 

INWERKINGTREDING: 01/07/2022 

 

VOORGESTELDE TEKST 

 

Artikel F6.86 

 

Indien de terreinafgevaardigde het nodig acht voor de ordehandhaving, mag hij de 

personen die zich gebruikelijk in de neutrale zone bevinden, eruit verwijderen of alle 

andere maatregelen nemen die hij nodig acht. De terreinafgevaardigde mag geen enkele 

andere functie uitoefenen, behalve deze van gelegenheidsscheidsrechter. In het recreatief 

futsal kan de terreinafgevaardigde een actieve speler zijn, ingeschreven op het 

wedstrijdblad. Hij mag plaats nemen op de wisselbank van zijn ploeg of, indien nodig, op 

de plaats die hem door de scheidsrechter zal worden aangewezen. 
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5. (VV-21-006) – Boek B - terreinafgevaardigde 

 

INGEDIEND DOOR: Administratie Voetbal Vlaanderen 

 

DATUM: 15/12/2021 

 

MOTIVERING:  

Vele clubs ondervinden problemen om genoeg vrijwilligers te vinden. Om meer personen 

de kans te geven om de rol van terreinafgevaardigde, bij verschillende clubs, op te nemen 

stellen we onderstaande wijzigingen voor. 

 

Er werd advies ingewonnen bij de juridische dienst en zij hadden geen juridische bezwaren. 

Tuchtrechtelijk maakt het geen onderscheid of de persoon bij club X of Y, dan wel 

rechtstreeks bij de federatie is aangesloten.  

 

Momenteel is dit reeds mogelijk voor trainers. Het zou onze clubs extra ademruimte geven 

om dit ook reglementair voor terreinafgevaardigden te voorzien.  

 

GOEDKEURING VEREIST VAN: Voetbal Vlaanderen / ACFF 

 

INWERKINGTREDING: 01/07/2022 

 

VOORGESTELDE TEKST 

 

 

7 PERSONEN EN HUN ZONES OP HET TERREIN 

7.1 TERREINOFFICIALS 

 

Artikel B6.81 

De club, op wiens terrein een wedstrijd gespeeld wordt, vaardigt naar haar terrein één van haar 

toegewezen aangeslotenen een aangeslotene bij de KBVB af als terreinafgevaardigde.  

(i) Bij een samenwerkingsverband voor jeugdploegen tussen verschillende club is de 

terreinafgevaardigde een toegewezen aangeslotene van één van de clubs. Deze 

terreinafgevaardigde:  

1° Is minstens 18 jaar oud;  

2° is minstens zestig minuten voor de aanvang van de wedstrijd aanwezig wanneer deze tussen 

eerste ploegen wordt gespeeld of minstens dertig minuten wanneer deze tussen andere ploegen 

gespeeld wordt;  

3° houdt zich ten dienste van de scheidsrechter tot deze vertrekt;  

4° houdt zich in de neutrale zone ter beschikking van de scheidsrechter 

… 
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5.    (VV-21-003) BOEK B – TITEL 7 – Hoofdstuk 3 – art.B7.55:  Organisatie 

beker van België 

 

INGEDIEND DOOR: VACHA 

 

DATUM: 04/11/2021 

 

MOTIVERING:  

De charme van de beker van België is dat kleinere clubs het kunnen opnemen tegen 

grotere clubs. Waar het voor de clubs uit eerste nationale, tweede of derde afdeling vaak 

een droom is om tegen een club uit het profvoetbal uit te komen, is het zo dat het voor de 

clubs uit de provincie vaak al een droom is om tegen een club uit tweede of derde afdeling 

uit te komen. Het oogt echter al veel minder interessant wanneer die club uit tweede of 

derde afdeling afkomstig is van de andere kant van het land. Om die redenen zouden wij 

willen verzoeken om de eerste twee rondes van de bekercompetitie, voor zover mogelijk, 

binnen de provinciegrenzen af te werken. Op die manier worden ook de verplaatsingen voor 

alle teams en de daarbij horende kosten gereduceerd.  

 

GOEDKEURING VEREIST VAN: Voetbal Vlaanderen/ ACFF 

 

INWERKINGTREDING: 01/07/2022 

 

VOORGESTELDE TEKST 

 

Artikel B7.55 

 

Ongewijzigd tot en met de tabel 

… 

Het al dan niet behoren tot een bepaalde hogere afdeling wordt bepaald bij de aanvang 

van het seizoen waarin de beker wordt gespeeld. 

 

Tot en met de tweede ronde wordt er maximaal gestreefd om clubs van eenzelfde provincie 

tegen elkaar te laten spelen 

 

… 

 

rest van het artikel ongewijzigd 
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6.    (VV-21-004)  BOEK V – TITEL 7 – Hoofdstuk 1.1.4 – art.V7.12:  Specifieke 

voorwaarden voor een licentie van nationale amateurclub (1ste nationale) 

 

INGEDIEND DOOR: VACHA 

 

DATUM: 30/08/2021 

 

MOTIVERING:  

In navolging van de versoepelingen aan de eisen voor het bekomen van een licentie 1B 

doorgevoerd aan het eind van het seizoen 2020-2021 waardoor de stap tussen 1ste 

nationale en 1B kleiner wordt, wil VACHA ook de stap tussen 2de afdeling en 1ste nationale 

verkleinen door het weglaten van de voorwaarden aangaande een bepaald aantal betaald 

sportbeoefenaars. Dit neemt uiteraard niet weg dat clubs wel degelijk moeten voldoen aan 

alle wettelijke verplichtingen aangaande lonen. 

 

GOEDKEURING VEREIST VAN: Voetbal Vlaanderen/ ACFF 

 

INWERKINGTREDING: onmiddellijk (van toepassing voor de clubs die in de loop van 

het seizoen 2021-2022 een licentie aanvragen; geldig voor het seizoen 2022-2023) 

 

VOORGESTELDE TEKST 

 

Artikel V7.12 

 

1° uitkomen in of kunnen promoveren naar de 1ste nationale; 

 

2° uiterlijk op 1 september van het tweede opeenvolgende seizoen dat de club uitkomt in 

1ste nationale beschikken over minstens 5 spelers met het statuut van betaalde 

sportbeoefenaar. 

 Wet van 24.02.1978 op de betaalde sportbeoefenaar; 

 

3° 2° over installaties beschikken die aan de volgende specifieke criteria beantwoorden: 

a) het stadion moet, bij aanvang van het tweede opeenvolgende seizoen dat de club 

uitkomt in 1ste nationale, uitgerust zijn met een verlichtingsinstallatie die voldoet aan de 

reglementaire bepalingen voor de betrokken afdeling; 

 

rest van het artikel ongewijzigd 
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7.    Mededelingen KBVB en Bestuur Voetbal Vlaanderen 
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8.  Inbreng vanwege de entiteiten/varia 

 

  

 


