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L.A.V.A. VZW stamnr. 6740 

 Liga Amateur Voetbal Antwerpen, 
 Vereniging zonder winstoogmerk 

Brieleke 18    2160 Wommelgem 

rpr: Antwerpen     BTW BE 0413 315 119 

Rekeningnummer:  BE25 9793 3286 3282 

http://www.vvantwerpen.be/lava/ 

Provinciale Studiecommissie 

Vergadering van 8 april 2022 

Aanwezig (17):  

Danny Faes, Bart Timmermans, Nand Brems, Willy Wittocx, Marc Vercammen, Alfons Taels, Karen Andries, Karel 

Vanwesenbeeck, Marc Van Craen, Walter Nees, Fred Van Laer, Luis Asselberghs , Chris Zoldermans, Fred Marien, 

Marcel Van Hees, Walter Troonbeeckx, Hans Moerenhout. 

 

Verontschuldigd (10):  

Herman Van Den Nieuwenhuizen, Theo Knegtel, Gerda Swaelen, Jan Govaerts, Frans Van Breda, Herman Geerts, 

Robert Devos, Frank Van Brabant, Stan Elst, Stanny Meskens. 

Welkom door de voorzitter: 

Karel zat deze vergadering voor.  
 

• Verslag vorige vergadering:  
Er waren geen opmerkingen op het verslag van de vergadering van 11 maart. 
. 
 

• Briefwisseling: 

• Een schrijven van ons vrouwengewest, wordt later in deze vergadering besproken. 

• De 3 vertegenwoordigers van ons vrouwengewest zijn aanwezig. Marc merkt op dat hij vrouwen mist 
in het bestuur. Volgens Walter Nees is het moeilijk om kandidaten te vinden. Marc Vercammen heeft 
zich al tweemaal kandidaat gesteld voor de LIGA vrouwenvoetbal, maar telkens hoort hij er niets 
van. 

 

• OOVV: verlichting, moet nog met de andere provincies overlegd worden, maar het huidige voorstel geniet 
niet veel bijval. 

 

• VSC: 

• Structurele hervorming competities, tucht en arbitrage 

• (VV-21-008) BOEK B – TITEL 4 – Hoofdstuk 4.2.4 Leeftijd – art. B4.102: vrouwencategorieën 

• (VV-21-009) BOEK V – TITEL 7 – Hoofdstuk 1 – 1.4. Jeugdlicenties Voetbal Vlaanderen - art. V7.64 en 
V7.65 - Hoofdstuk 2 – 2.6. De jeugdcompetitie Voetbal Vlaanderen – art. V7.171 
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• (VV-21-011) licentie 2e en 3e afdeling – trainersvereisten: 
 Interpretatie van Art. V7.27 - toekenningsvoorwaarden licentie van regionale amateurclub (2e en 3e 
afdeling Voetbal Vlaanderen).  De club kan bij uitzonderlijke omstandigheden éénmalig gebruik maken 
van een verklaring op eer om uitstel te krijgen t.e.m. 01-07 van het jaar waarin de licentie wordt 
aangevraagd om zich in orde te stellen met deze voorwaarde. Van zodra de club éénmaal de verklaring 
op eer gebruikt heeft kan deze club bij latere licentieaanvragen regionale amateurclub deze nooit meer 
opnieuw gebruiken. 

 

• (VV-21-012) – vergoedingen scheidsrechters 

• (VV-21-013) – Jeugdlicentievoorwaarden, met samenwerkingsverbanden:  
Voor de gewestelijke jeugdploegen: 
o Beide U13 en beide U12 teams hebben dezelfde niveaucode, de wedstrijden worden gespeeld in 

hetzelfde complex en op hetzelfde tijdstip, hetzelfde voor de beide U8 en U9 teams. Voor 
provinciale wedstrijden zullen de 2 U8 en U9 ploegen op hetzelfde tijdstip en complex spelen. 

 
HORA:  

• Bijlage 8: Boek F 

• Bijlage 9: Minivoetbal 

• Bijlage 10: Bureau Departement Arbitrage Voetbal Vlaanderen (DAVV). In V2.1 is head referee officer 
vergeten. 

• (21-45) Terreinafgevaardigde:  
Indien dit voor de club niet mogelijk is, mag ze een niet aan haar toegewezen persoon die bij de bond is 
aangesloten naar het terrein afvaardigen als terreinafgevaardigde. De club is niet bevoegd een sanctie te 
treffen tegen een terreinafgevaardigde die niet aan haar is toegewezen. De club kan wel een klacht indienen 
bij de bevoegde tuchtinstantie 

• (21-49) Administratieve sanctie in geval van onjuiste gegevens bij de aansluiting of transfer van een speler 
Indien een club in dit kader een of meer onjuiste gegevens verstrekt en deze niet binnen 15 dagen na 
kennisgeving door de administratie van de KBVB corrigeert, zullen automatisch de volgende sancties worden 
toegepast:  

o 1° afschaffing van de terugbetaling van de scheidsrechterskosten;  
o 2° ambtshalve een administratieve boete van 500,00 EUR.  
Onze vergadering geeft aan dat de voorziene boete voor onze clubs overdreven hoog zijn. 

• (21-50) Jeugdwedstrijden ACFF 

• (21-51) Spelers die geen onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Economische ruimte (EER) - 
Verplichting om een geldige verblijfstitel over te leggen 

• 21-52) Zittingsvergoeding Bestuur Voetbal Vlaanderen, akkoord 

• 21-53) Diverse aanpassingen boek M 

• (21-54) Plan voor de financiële toekomst van het amateurvoetbal  
o Artikel B3.50 Bepaling geldig vanaf 01.07.2023  

Voor afdelingen waarvoor geen licentie geldt, is de club ertoe gehouden jaarlijks voor het einde van 
het seizoen een verklaring op eer te betekenen aan de bond waarin minstens wordt aangegeven dat 
de club : 
 - haar boekhouding overeenkomstig de toepasselijke regelgeving voert;  
- uitsluitend overeenkomsten met spelers sluit die aan de bond worden betekend en die alle 
afspraken correct en volledig weergeven; 
 - geen tegenbrieven worden gebruikt noch derden ingeschakeld worden voor de verloning van 
spelers en aangeslotenen; 
 - uitsluitend digitale betalingen heeft uitgevoerd en dit rechtstreeks aan de spelers en 
aangeslotenen op de in de aan de bond betekende overeenkomsten;  
- de ontvangen lidmaatschapsgelden (aparte rekening en/ of apart in de boekhouding genoteerd) van 
de jeugd niet heeft aangewend voor de vergoeding van spelers en aangeslotenen die niet tot de 
jeugdcategorieën behoren.  
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De inhoud en het model van deze verklaring zal jaarlijks door de bond ter beschikking worden 
gesteld. 

• (21-55) Gewone transfer van jeugdspelers en spelers die in de reserveploeg spelen.  
Van 1 januari tot 30 juni: Amateurs kunnen het voorwerp uitmaken van een transfer. In dat geval is de speler 
niet speelgerechtigd voor de officiële wedstrijden van de eerste ploeg. 

• (21-56) Vervroegde terugkeer van een speelster en kwalificatie.  
Uitsluitend voor speelsters, uiterlijk op 31 december bij een club van de provinciale afdelingen. De betrokken 
speelster is dan vanaf 1 januari daaropvolgend gekwalificeerd voor de officiële wedstrijden van de eerste 
ploeg. 

• (21-57) Speelbeperking - Uitzondering voor de transfers van speelsters naar de Super League in januari. 
Gewone binnenlandse transfer van een speelster in de periode 4 januari tot 31 januari naar een club die in 
de Super League speelt - de speelster mag tijdens het lopende seizoen echter niet deelnemen aan officiële 
wedstrijden van de eerste ploegen van de club in andere afdelingen; 

• (21-58) Kwalificatie van een speler ingevolge een desaffectatie door zijn club – Uitzonderingen 

• (21-59) Evocatiecommissie – Mogelijkheid tot het vragen van een zitting 

• (21-60) Limiet van drie mandaten in een benoemde bondsinstantie.  
Elk mandaat eindigt van rechtswege na verloop van maximaal drie aaneengesloten volledige zittingsperiodes 

• (21-61) Vergoedingen scheidsrechters 

• (21-62) Tweede ploegen U10 en U11 voor clubs met interprovinciaal voetbal binnen Voetbal Vlaanderen 

• (21-63) Minimumleeftijd in het provinciaal en recreatief vrouwenvoetbal 

• (21-64) Indicatieve tabel – Mogelijkheid tot afwijken.  
Indien de bevoegde instantie, omwille van de specificiteit van de voorliggende zaak, redenen heeft om af te 
wijken van de indicatieve tabel, kan dit enkel mits uitdrukkelijke motivering. 

• (21-65) Structurele hervorming Voetbal Vlaanderen 

• (21-66) Tijdelijke bepalingen ingevolge de structurele hervorming van Voetbal Vlaanderen 

• 521-67) Evocatiecommissie –  
Bedrag van de vergoeding per zitting. De leden van de evocatiecommissie verwachten een bedrag van 80 
euro per zitting. 

 
Nieuws KBVB en VV: 

• Op 8 mei starten de eindronden. 

• De speelkalenders voor volgend seizoen van jeugd en senioren zijn gepubliceerd. 

• Opbouw modaliteiten, iedere provincie heeft nu dezelfde, op 20 april wordt de inschrijvingstool opengezet. 
Tegen half mei worden de inschrijvingen binnen verwacht. 

• Kalenderwijzigingen tot U13 zullen automatisch goedgekeurd worden, nadat de clubs hun akkoord gegeven 
hebben. 

• Er wordt nog nagedacht om bij de 11/11 naar een vereenvoudiging te gaan. 
 

 
 

Varia 
 

• Volgende vergadering zal op 13 mei doorgaan. 

• Karen zou dan willen deelnemen via teams. 
 
Verslaggever  
Nand Brems 
 


