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  VERSLAG VAN DE ZITTING VAN 22.10.2012 

Zijn aanwezig: de heren L. De Decker, S. Martens, Secretaris-generaal, G. Timmermans, G. Linard en J. 

Allijns. 

 
 

DEPARTEMENT REGLEMENT/JURIDISCH 
 

NSC - reglementswijzigingen 
 

R12.082 – Voorstel tot wijziging van Art. 5 (Verplaatsingskosten) 

 

Het UC neemt kennis van onderstaand voorstel van de Entente des Clubs de Football du Hainaut en 

verzendt het enerzijds naar de Financieel Directeur voor een berekening van de impact van de 

voorgestelde wijziging en anderzijds naar de ALA die een tegenvoorstel zou formuleren. 

 

1. Motivering 

 

De vergoeding van 2,50 EUR per blok die wordt terugbetaald aan de scheidsrechters en leden van de 

bondsinstanties is al meerdere jaren van toepassing en stemt niet meer overeen met de 

werkelijkheid.  

 

De staatsambtenaren ontvangen momenteel een vergoeding van meer dan 0,33 EUR per afgelegde 

kilometer. 

 

Daarom stelt de E.C.F.H. voor artikel 5.21 van het bondsreglement te wijzigen en de vergoeding per 

blok van 2,50 EUR naar 3,00 EUR te verhogen. 

 

2. Inwerkingtreding 

 

01/07/2013 

 

3. Tekst 

 

Artikel 5   Verplaatsingskosten 
 
1. Principe 
 
De verplaatsingskosten worden berekend volgens het door het Uitvoerend Comité goedgekeurde blokkensysteem. 
 
2. Modaliteiten 
 
21. Individuele verplaatsingskosten 
 
De individuele verplaatsingskosten bedragen 2,50 3,00 EUR per blok, met een minimum van 5,00 6,00 EUR. 
 
22. Verplaatsingskosten per ploeg 
 
De verplaatsingskosten per ploeg bedragen 23,17 EUR per blok. 
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R12.083 – Voorstel tot wijziging van Art. 818 (Vergoeding van de assistent-scheidsrechters) 

 

Het UC legt onderstaand voorstel ingediend door de Entente des Clubs de Football du Hainaut voor 

advies voor aan de Centrale Scheidsrechterscommissie: 

 

1. Motivering 

 

Het huidige artikel 817 (Vergoeding van de scheidsrechters) bepaalt wat volgt: 

 

1. Principe 
 
Per prestatie heeft de scheidsrechter recht op een vergoeding, afhankelijk van zijn categorie. 
 
2. Modaliteiten 
 
21. Vergoeding 
 
211. Basisbedrag 
 
- 20,00 EUR voor een stagiair 
- 22,00 EUR voor een scheidsrechter van de categorie G en H 
- 25,00 EUR voor een scheidsrechter van de categorie F 
- 29,00 EUR voor een scheidsrechter van de categorie E 
 
212. Vergoeding voor een scheidsrechter van categorie H 
 
De vergoeding van een scheidsrechter behorend tot de categorie H wordt gelijkgesteld met de vergoeding: 
 
- van de scheidsrechter van de categorie E indien hij een wedstrijd van 1ste of 2de provinciale afdeling leidt. 
- van de scheidsrechter van de categorie F indien hij een wedstrijd van 3de, 4de of 5de provinciale afdeling leidt. 

 

Het huidige artikel 818 (Vergoedingen van de assistent-scheidsrechter) voorziet wat volgt: 

 
1. Principe 
 
Per prestatie heeft de assistent-scheidsrechter recht op een vergoeding, afhankelijk van zijn categorie en/of wedstrijd.  
 
2. Modaliteiten 
 
21. Vergoeding 
 
211. Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van Art. 1429 valt de vergoeding van de assistent-scheidsrechters ten laste 
van de bezochte club. 
 
212. De scheidsrechters die ressorteren onder de Centrale Scheidsrechterscommissie, die als assistent-scheidsrechters 
optreden, ontvangen dezelfde vergoeding als wanneer zij als scheidsrechter optreden. 
 
213. De scheidsrechters die ressorteren onder een Provinciale Scheidsrechterscommissie en die als assistent-
scheidsrechter optreden in een wedstrijd: 
 
- waaraan een eerste ploeg van een club uit bevordering deelneemt, 
- van de reserven van 1ste nationale afdeling, 
 
ontvangen een vergoeding van 29,00 EUR. 
 
214. De scheidsrechters die ressorteren onder een Provinciale Scheidsrechterscommissie en die als assistent-
scheidsrechter optreden bij andere wedstrijden, ontvangen een vergoeding van 22,00 EUR. 
 
215. De assistent-scheidsrechter ontvangt een vergoeding van 22,00 EUR, ongeacht de wedstrijd waarin hij optreedt. 
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Deze beide artikelen houden geen rekening met feitelijke elementen waarbij de assistent-

scheidsrechter soms als scheidsrechter moet optreden: 

 

a) om hen voor te bereiden als hoofdscheidsrechter op te treden indien ze de aangeduide 

scheidsrechter eventueel tijdens de wedstrijd moeten vervangen, voorzien de werkplannen van 

de Provinciale Scheidsrechterscommissies dat bepaalde assistent-scheidsrechters, naargelang 

hun classificatie, verplicht 2 of 3 keer/seizoen als scheidsrechter zullen worden aangeduid bij 

wedstrijden in 3
de

, 4
de

 of 5
de

 provinciale afdeling; 

 

b) indien ze origineel niet als assistent-scheidsrechter werden aangeduid, zijn deze officials 

reserven zoals elke andere geklasseerde scheidsrechter en kunnen ze occasioneel als 

scheidsrechter worden opgenomen in 3
de

, 4
de

 en 5
de

 provinciale afdeling om een last minute 

afzegging op te vangen. 

 

Naar analogie van wat in artikel 817.212 voor de "H" scheidsrechters voorzien is, vraagt de logica in 

zulke omstandigheden dat deze assistent-scheidsrechters de vergoeding van de scheidsrechters uit 

de categorie "F" kunnen genieten. 

 

Deze bepaling doet geen afbreuk aan de financiële voorzieningen voor de vervanging van de 

scheidsrechter tijdens de wedstrijd door de officieel aangeduide assistent-scheidsrechter (behoud 

van de vergoeding van assistent-scheidsrechter). 

 

2. Inwerkingtreding 

 

Onmiddellijk 

 

3. Tekst 

 

Toevoeging van een punt 217. 
 

Artikel 818  Vergoeding van de assistent-scheidsrechters 
 
1. Principe 
 
Per prestatie heeft de assistent-scheidsrechter recht op een vergoeding, afhankelijk van zijn categorie en/of wedstrijd. 
 

2. Modaliteiten 
 

21. Vergoeding 
 

211. Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van Art. 1429 valt de vergoeding van de assistent-scheidsrechters ten laste 
van de bezochte club. 
 

212. De scheidsrechters die ressorteren onder de Centrale Scheidsrechterscommissie, die als assistent-scheidsrechters 
optreden, ontvangen dezelfde vergoeding als wanneer zij als scheidsrechter optreden. 
 

213. De assistent-scheidsrechters die ressorteren onder de Centrale Scheidsrechterscommissie en die als assistent-
scheidsrechter optreden, ontvangen een vergoeding van 35,00 EUR. 
 

214. De scheidsrechters die ressorteren onder een Provinciale Scheidsrechterscommissie en die als assistent-
scheidsrechter optreden in een wedstrijd: 
 

- waaraan een eerste ploeg van een club uit bevordering deelneemt, 
- van de reserven van 1ste nationale afdeling, 
 

ontvangen een vergoeding van 29,00 EUR. 
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215. De scheidsrechters die ressorteren onder een Provinciale Scheidsrechterscommissie en die als assistent-
scheidsrechter optreden bij andere wedstrijden, ontvangen een vergoeding van 22,00 EUR. 
 

216. De assistent-scheidsrechter ontvangt een vergoeding van 22,00 EUR, ongeacht de wedstrijd waarin hij optreedt. 
 

217. De assistent-scheidsrechter ontvangt niettemin de vergoeding van een scheidsrechter van de categorie F indien hij als 
scheidsrechter wordt aangeduid om een wedstrijd in 3de, 4de of 5de provinciale afdeling te leiden. 
 

22. Betaling assistent-scheidsrechter, gelegenheidsassistent-scheidsrechter, forfaits, afgelaste wedstrijden 
 

De regels betreffende de scheidsrechters zijn van toepassing op de assistent-scheidsrechters. 
 

 

R12.084 – Voorstel tot wijziging van Art. F301 (Toetreding tot de KBVB) 

 

Het UC neemt kennis van onderstaand voorstel van de Commissie Futsal en legt het met gunstig 

advies voor aan de Nationale Studiecommissie: 

 

In overleg met de drie nationale groeperingen (LENF, Indoorfoot 2 en LiNa 3) en met het akkoord van 

de provinciale afdelingen worden onderstaande aanpassingen aan het reglement voorgesteld.  

 

1. Motivering 

 

Sinds 1 juli 2012 kunnen transfers van spelers nog enkel via E-Kick Off gebeuren. Weldra zullen ook 

aansluitingen nog enkel digitaal kunnen gebeuren. 

 

Op zichzelf stelt dit geen probleem en is het een logische evolutie in de verdere digitalisering van 

onze administratie en de relatie met onze clubs. 

 

Het artikel F301 dat de toetreding van een club tot de KBVB voor het futsal regelt botst evenwel met 

deze nieuwe aanpak. Onder de modaliteiten verwoord in 2.21.c lezen we: 

de aansluitingsformulieren van ten minste twaalf leden… 

 

Een club krijgt pas een stamnummer en zijn Gerechtigde Correspondent een token voor E-Kick Off 

nadat er 12 aansluitingsformulieren zijn overgemaakt en verwerkt. 

 

Door de vernieuwde administratieve aanpak kan de verplichting om minstens 12 leden aan te sluiten 

bij oprichting een hindernis worden. Daarom ook onderstaande wijziging aan artikel F301.2.21 c. 

 

2. Inwerkingtreding 

 

1 januari 2013. 

 

3. Financiële implicaties 

 

Er zijn geen financiële implicaties verbonden aan deze wijzigingen voor onze federatie. 

 

4. Tekst 
  

Artikel F301 Toetreding tot de KBVB 
 

Artikel 301 vervalt en wordt vervangen door Artikel F301 
 

1. Principes 
 

11. Het Uitvoerend Comité beslist over de toetreding van een club. 
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12. De toetreding van een futsalclub tot de KBVB gebeurt door aansluiting. De aansluiting verleent rechtstreeks of per 
delegatie stemrecht op de algemene vergadering futsal, evenals het recht tot deelname aan de officiële competities van het 
futsal.  
 
13. Bij de aansluiting betaalt een futsalclub een toetredingsrecht van 225,00 EUR. Dit omvat een recht dat de administratieve 
kosten van haar aansluiting dekt en een voorschot op de kosten inherent aan het eerste seizoen van haar deelneming aan 
officiële competities en de bondsactiviteit. 
 
14. De toetreding van een club tot de KBVB houdt, voor de clubs uit de provincies Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, 
Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen en voor de clubs uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die wensen toe te treden, 
automatisch en verplichtend in dat de club ook lid wordt van de Voetbalfederatie Vlaanderen (VFV), en vice versa 
 
15. De toetreding van een club tot de KBVB, houdt, voor de clubs uit de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, 
Namen en voor de clubs uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die wensen toe te treden, automatisch in dat de club ook lid 
wordt van de vzw « Association des Clubs Francophones de Football (ACFF), en vice versa. 
 
16. Een afzonderlijk register van de clubs die lid zijn van de VFV of de ACFF zal steeds beschikbaar zijn. 

 
2. Modaliteiten 
 
21. De vereniging die wenst toe te treden, dient haar aanvraag in bij het provinciaal secretariaat van de provincie waarin zij 
geacht wordt te spelen. De aanvraag omvat: 
 
a) haar statuten en/of huishoudelijk reglement; 
b) de samenstelling van haar bestuur, dat moet bestaan uit minstens drie personen; 
c) de aansluitingsformulieren van ten minste twaalf leden waarvan de namen van ten minste drie leden die de bijzondere 

kaart "Verantwoordelijk Bestuurslid" (blauwe kaart) hebben ondertekend; 
d) alle inlichtingsformulieren betreffende haar aanvraag tot toetreding; 
e) een som die het toetredingsrecht dekt alsook een voorschot voor de kosten van het eerstkomende seizoen. 
 
Een vereniging die wenst toe te treden, kan op het provinciaal secretariaat een bundel met alle nodige documenten 
bekomen. 
 
22. Na ontvangst van het toetredingsrecht van 225,00 EUR., zijnde het vast toetredingsbedrag van 25,00 EUR. en een 
voorschot voor de kosten van het eerstkomende seizoen en van alle volledig ingevulde en ondertekende documenten, wordt 
het dossier overgemaakt aan de Secretaris-generaal voor de toewijzing van een stamnummer. 
 
23. Het toetredingsrecht wordt geboekt op het credit van de rekening-courant van de club vanaf haar toetreding. Het vast 
aansluitingsrecht van 25,00 EUR wordt op het debet van haar rekening-courant geboekt als administratieve aansluitingskost. 
 
24. De toetreding wordt binnen de acht dagen bevestigd door het algemeen secretariaat aan de aanvragende vereniging, 
met kopie aan het provinciaal secretariaat. 
 
Wanneer de club niet wordt aanvaard, wordt het betaalde toetredingsrecht terugbetaald, verminderd met een bedrag van 
12,50 EUR voor administratieve kosten. 

 
25. Het Provinciaal Comité kan de aanvraag tot toetreding weigeren indien in de gemeente waar de clubnaam naar verwijst 
of waar de betrokken club haar wedstrijden wenst te spelen, reeds meerdere clubs actief zijn. 
 

Als basisgetal neemt het Provinciaal Comité hiervoor het resultaat van de deling van het inwonersaantal (afgerond naar het 
hogere duizendtal) van deze gemeente door 5.000. Dit getal wordt ook afgerond naar boven. 
 

Tot drie clubs in een gemeente kan er geen aanvraag tot toetreding geweigerd worden. Eens een aanvraag tot aansluiting 
op deze grond wordt geweigerd, dienen ook alle volgende aanvragen voor datzelfde nieuwe seizoen voor deze gemeente 
geweigerd. 
 

26. De toetreding van een futsalclub is afhankelijk van de verbintenis deel te nemen aan een officieel kampioenschap en de 
verplichting op zich te nemen om alle statutaire en reglementaire bepalingen te respecteren, zowel tegenover de bond als 
tegenover de andere clubs en de aangesloten leden. 
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R12.085 – Voorstel tot wijziging van Art. F303 (Benaming – Maatschappelijke zetel – Voertaal) 

 

Het UC neemt kennis van onderstaand voorstel van de Commissie Futsal en is van oordeel dat er 

andere manieren voorhanden zijn om sponsors van de verschillende ploegen tegemoet te komen. 

Daarom zendt het het voorstel terug naar genoemde commissie. 

 

In overleg met de drie nationale groeperingen (LENF, Indoorfoot 2 en LiNa 3) en met het akkoord van 

de provinciale afdelingen worden onderstaande aanpassingen aan het reglement voorgesteld.  

 

1. Motivering 

 

Sommige principes, procedures en termijnen zoals beschreven in artikel F303 zijn achterhaald door 

de realiteit en kunnen nog moeilijk gehandhaafd. Daarom dan ook voorstel tot onderstaande 

wijzigingen. 

 

Toelichting 

  

De benaming van een club in het futsal valt uiteen in twee gedeelten: de oorsprong (geografische 

naam) en een facultatief gedeelte de 'commerciële toevoeging'. 

  

Dit laatste is voor onze clubs van vitaal belang. Immers ze hebben geen inkomsten van bvb een 

kantine en zijn, de 2 hoogste nationale afdelingen niet te na gesproken, veel te klein om een 

commercieel beleid te voeren. 

  

Meestal beschikken ze slechts over 1 sponser wiens naam wordt opgenomen onder commerciële 

toevoeging. 

  

Bij een club die meerdere teams in lijn brengt missen we hier de kans om meerdere sponsors aan te 

trekken aangezien de clubnaam voor elk van deze teams dezelfde moet zijn. 

  

We spreken wel degelijk over 1 club, met 1 en hetzelfde stamnummer, met 1 en dezelfde 

gerechtigde correspondent, met 1 en hetzelfde facturatieadres. Wezenlijk verandert er niets. 

  

In de competities zie ik geen belemmering, naar teksten in het reglement evenmin gezien het eigen 

artikel F303 het begrip commerciële toevoeging kent. 

 

2. Inwerkingtreding 

 

1 januari 2013. 

 

3. Financiële implicaties 

 

Er zijn geen financiële implicaties verbonden aan deze wijzigingen voor onze federatie. 

 

4. Tekst 

  

Artikel F303 Benaming ● Maatschappelijke zetel ● Voertaal 
 

Artikel 303 vervalt en wordt vervangen door Artikel F303 
 

1. Principes 
 

11. De benaming van een futsalclub is de naam en/of de afkorting die deze club identificeert. 
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Elke benaming dient te bestaan uit een voor iedere club verplicht gedeelte, genoemd "oorsprong", en kan verder bestaan uit 
een facultatief gedeelte, genoemd "commerciële toevoeging". 
 

12. Een club kan van benaming veranderen, uitgezonderd tijdens het lopende seizoen.  
 

13. Elke club die om het even welke wijziging van clubbenaming aanvraagt, zal slechts de toewijzing kunnen verkrijgen van 
hoogstens vijf leden, voorheen toegewezen aan één en dezelfde andere club, hetzij via transfer, hetzij na desaffectatie van 
die leden door hun vroegere club tot het einde van volgend seizoen. 
 

14 Behoudens andersluidende bepaling in de statuten, is de maatschappelijke zetel van een club gevestigd ter woonplaats 
van de gerechtigde correspondent. 
 

15. De clubs moeten aan de Secretaris-generaal laten weten in welke landstaal de voor hen bestemde briefwisseling moet 
opgesteld worden. Ze mogen echter slechts één enkele taal kiezen. 
 

2. Modaliteiten 
 

21. Het gedeelte "oorsprong" van de naam dient verplichtend de naam van een gemeente of een deelgemeente te bevatten. 
 

Het gedeelte "commerciële toevoeging" mag een nijverheids- of handelsbenaming bevatten. 
Elk team van een club mag aantreden met een verschillende ‘commerciële toevoeging’. 
 

De benaming van een club dient voor de publicaties in de kalender beperkt te blijven tot 18 25 karakters, waarbij het 
gedeelte "oorsprong" steeds een verstaanbaar geheel moet blijven. 
 
22. Geen enkele club mag: 
 

1° de benaming van een reeds tot de KBVB toegetreden club aannemen; 
 

Dit verbod slaat niet op algemeen gebruikte sportbenamingen als football club, sportkring, excelsior, daring, racing, 
sporting, enz., tenzij er in dezelfde gemeente reeds een club bestaat met deze benaming. 

 

2° een politieke, godsdienstige of racistische benaming voeren; 
 

23. Een gemotiveerde aanvraag tot wijziging van de clubbenaming dient per aangetekend schrijven verzonden te worden 
aan de Secretaris-generaal ten laatste op 30 juni. 
 

- vóór 1 mei indien het een wijziging betreft van de benaming het gedeelte "oorsprong"; 
- vóór 30 juni indien het een wijziging betreft van het commercieel gedeelte van de benaming. 
 

Elke aanvraag tot wijziging geeft aanleiding tot de vordering van een administratiekost ten bedrage van 25,00 EUR die wordt 
ingeschreven op het debet van de rekening-courant van de club. 
De wijziging krijgt slechts uitwerking bij aanvang van het nieuwe seizoen. 
 

24. Een club die het gedeelte "oorsprong" van haar benaming wijzigt, moet deze nieuwe benaming gedurende minstens 10 3 
jaar behouden, behalve indien het gaat om: 
 

- een toevoeging of vervanging door de wettelijke gemeentebenaming; 
- een vervanging door de benaming van de gemeente of deelgemeente waar de club volgend seizoen zal actief zijn met 

zijn eerste ploeg. 
 

De wijziging dient bekrachtigd te worden door de Commissie Futsal op advies van het betrokken provinciaal comité.  
De beslissing van de Commissie is zonder verhaal. 
 

25. De clubs mogen ieder seizoen het gedeelte "commerciële toevoeging" van de clubbenaming wijzigen. Deze wijziging 
wordt administratief geregeld. 
 

26. De Commissie Futsal kan, in voorkomend geval, soeverein aanvragen tot wijziging van clubbenaming ten gevolge van 
bijzondere omstandigheden goedkeuren. 
 

27. Indien een club haar benaming, om welke reden ook prijsgeeft, mag deze niet opnieuw aangenomen worden door 
haarzelf of door een andere club, dan na verloop van tien drie jaar. 
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Bondsinstanties 
 

R12.086 – Uitvoerend Comité 

 

Het UC coöpteert de heer Willy OZEEL (06.08.1948 – VK Dadizele) als lid van het Uitvoerend Comité, 

ter vervanging van de heer Gilbert D’HONDT, overleden. 

 

 

R12.087 – PC Henegouwen Futsal 

 

Het UC coöpteert mevrouw Sylvie BOLTERYS (22.07.1977 - AZZURI LA HESTRE als lid van het PC 

Henegouwen Futsal, ter vervanging van de heer Aomar BOULTOUAK, ontslagnemend. 

 

 

R12.088 – Geschillencommissie voor het Betaald Voetbal 

 

Het UC benoemt de heer Rik ASCRAWAT (08.07.1949) tot lid en de heer Thibault DE GENDT tot 

Secretaris van de Geschillencommissie voor het Betaald Voetbal. 

 

 

R12.089 – Geschillencommissie Hoger Beroep voor het Betaald Voetbal 

 

Het UC benoemt de heer Filip HARNIE tot Secretaris van de Geschillencommissie voor het Betaald 

Voetbal. 

 

 

R12.090 – PC Limburg 

 

Het UC coöpteert de heer Martin BUNTINX (06.11.1944 – Eendracht Louwel) als lid van het PC 

Limburg, ter vervanging van de heer Johnny JASPERS, ontslagnemend.  

 

 

R12.098 – PC Namen 

 

Het UC coöpteert de heer Gilbert LACROIX (23.09.1949 – Standard Flawine F.C.) als lid van het PC 

Namen, ter vervanging van de heer Michel MARTIN, ontslagnemend. 

 

 

R12.099 – PC Henegouwen 

 

Op voorstel van de Secretaris-generaal benoemt het UC de heer Serge ROCHART tot Secretaris van 

het PC Henegouwen. 

 

 

R12.100 – Controlecommissie 

 

Het UC benoemt de heer Toon VALGAEREN tot secretaris van de Controlecommissie, ter vervanging 

van de heer Jean Paul MIEVIS. 
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Overige 
 

R12.092 – Verzoeken tot uitzonderlijke validering 

 

Het UC verleent een gunstig gevolg aan het verzoek ingediend voor speler Dimitri YAKOVLEVSKI 

(°31.08.1989) – verzoek ingediend op 05.10.2012 door KSV Temse (4297). 

 

Het UC weigert het verzoek ingediend voor speler Simon STEENWEGEN (°26.09.1995) – verzoek 

ingediend op 08.10.2012 door SMS LUBBEEK (5040). 

 

Het onderzoek van het verzoek ingediend voor spelers Florian DELATHUY (°17.07.1991) en Julien 

MATTERNE (°06.11.1985 – verzoek ingediend op 21.09.2012 door R.E.H. Braives (4308) – wordt 

verdaagd naar de volgende zitting. 

 

 

R12.095 – Verzoek opheffing schrapping 

 

Het UC heft de schrapping die werd uitgesproken ten aanzien van de genaamde Michel CORRENT 

(22.07.1977) op vanaf 15.12.2012. 

 

 

R12.096 – Ambtshalve ontheffing 

 

Het UC neemt kennis van de uitspraak van de CSC d.d. 26.09.2012, waartegen geen hoger beroep 

werd ingesteld en die dus in kracht van gewijsde is getreden. 

 

De CSC schorste het lid-opleider Gerwin SMEETS in zijn functie als-opleider van de PSC Limburg en dit 

tot en met 30.06.2013. 

 

Overwegende dat Art.206.25 stelt dat een lid van een bondsinstantie dat een schorsing oploopt 

ambtshalve uit zijn functie wordt ontheven; 

 

Overwegende dat Art. 156.11 stelt dat bondsonderscheidingen worden toegekend en ingetrokken 

door het Uitvoerend Comité en dat Art. 156.21 stelt dat elke sanctie de intrekking kan meebrengen 

van de bondsonderscheidingen. 

 

Om deze redenen beslist het Uitvoerend Comité ambtshalve: 

 

1) de heer Gerwin SMEETS uit zijn functie als lid-opleider te ontheffen; 

2) de aan hem toegekende bondsonderscheidingen in te trekken. 

 

 

DIVERSEN 
 

Overige 
 

D12.023 - Opheffing schrapping 

 

Op voorstel van de Secretaris-generaal (art. 1922.241 van het bondsreglement) en gezien de betaling 

van het verschuldigd bedrag ingevolge de schrapping van de club (A6999) BLUES STARS TOURNAI, 

bekrachtigt het Uitvoerend Comité de opheffing van schrapping vanaf 02.10.2012 van de genaamde 

Arnaud WALLEZ, geboren op 25.11.1987. 
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Op voorstel van de Secretaris-generaal (art. 1922.241 van het bondsreglement) en gezien de betaling 

van het verschuldigd bedrag ingevolge de schrapping van de club (A6716) SARR GANSHOREN, 

bekrachtigt het Uitvoerend Comité de opheffing van schrapping vanaf 03.10.2012 van de genaamde 

Martin TRUCCO, geboren op 18.03.1975. 

 

 

D12.024 - Wederkwalificatie 

 

Aangezien de heer DELFOSSE André (°10/03/1950), individueel aangeslotene, voldoet aan de 

voorwaarden van artikel 602.12 van het bondsreglement, beslist het Uitvoerend Comité betrokkene 

te wederkwalificeren vanaf 22.10.2012. 

 

Aangezien de heer Kris DEFOUR (°26/08/1965), individueel aangeslotene, voldoet aan de 

voorwaarden van artikel 602.12 van het bondsreglement, beslist het Uitvoerend Comité betrokkene 

te wederkwalificeren vanaf 22.10.2012. 

 

 

D12.025 – Schrapping verantwoordelijke bestuursleden Voetbal 

 

De volgende verantwoordelijke bestuursleden worden geschrapt wegens niet-betaling van hun 

evenredig aandeel in het passief van hun geschrapte club: 

 
Naam    Voornaam Geb. datum  Voetbalclub   

 

VANDENBERK  Wouter  02.06.1979 RC NIEUWRODE (5560)  

VAN OOSTERWIJCK Joannes  03.04.1930 RC NIEUWRODE (5560)   

VANKRIEKINGE  Frans   20.06.1957 RC NIEUWRODE (5560)  

VAN UYTHEM  Marc  07.08.1961 RC NIEUWRODE (5560)  

CLOOTS   Marc  08.04.1955 RC NIEUWRODE (5560)  

VANCRIEKINGEN  François  22.12.1942 RC NIEUWRODE (5560)  

VAN CRIEKINGEN  Koen   22.10.1971 RC NIEUWRODE (5560)  

 

GUILLEMYN  Freddy   01.09.1964 K.F.C. WAKKEN (598) 

DECALUWE  Johan  22.08.1962 K.F.C. WAKKEN (598) 

 

CORNELIS  Guido   24.05.1956 COBOX 76 (4631) 

WYPYCHOWSKI  Jean-Marie 06.06.1954 COBOX 76 (4631) 

BYNENS   Eddy  21.11.1965 COBOX 76 (4631) 

DALEMANS  Guido  21.07.1960 COBOX 76 (4631) 

 

LAURENT  Jean  06.08.1941 K. VILVOORDE F.C. (49) 

CHRISTIAENS  Rudy   15.09.1953 K. VILVOORDE F.C. (49) 

 

DRIESSENS  Frans  13.03.1958 K. EENDR. V.V. GENENBOS (2144) 

ROOSEN   Luc  12.02.1953 K. EENDR. V.V. GENENBOS (2144) 

REYNDERS  Julien  06.12.1924 K. EENDR. V.V. GENENBOS (2144) 

 

NIJENHUIS  Gerard   22.03.1968 SPORTING GENK ZUID (9349) 

VARIO   Giovannantonio 08.11.1952 SPORTING GENK ZUID (9349) 

PENDERS  Nicole   07.12.1964 SPORTING GENK ZUID (9349) 

TRIVELLI   Giuseppe 02.02.1962 SPORTING GENK ZUID (9349) 

 

AGIRBAS  Mesut   28.12.1978 FC AYYILDIZ 2010 LIEGE (9548) 
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BULBUL   Fatih  15.12.1979 FC AYYILDIZ 2010 LIEGE (9548) 

GOL   Omer   11.08.1979 FC AYYILDIZ 2010 LIEGE (9548) 

SEME   Ali  21.11.1980 FC AYYILDIZ 2010 LIEGE (9548) 

ABAY   Mehmet  19.03.1977 FC AYYILDIZ 2010 LIEGE (9548) 

 

LAMMERS  Chantal  02.10.1960 FC WAVREILLE (6463) 

DEMOULIN  Cedric  08.04.1983 FC WAVREILLE (6463) 

RENAIS   André  09.01.1973 FC WAVREILLE (6463) 

STRANEN  Jacquy  07.08.1943 FC WAVREILLE (6463) 

 

OGUER   Didier  05.09.1968 G.L.C. WOLUWE (9331) 

FORTUNA  Bruno   28.09.1977 G.L.C. WOLUWE (9331) 

 

MOKHTAR  Abdel  28.08.1965 COSMOS BRUSSELS (9583) 

AHALI   Stitou  01.09.1965 COSMOS BRUSSELS (9583) 

ROBINSON  Philippe   27.10.1951 COSMOS BRUSSELS (9583) 

 

THERAIN  Willy  09.04.1944 J.S. RAMECROIX (9481) 

CORDENIER  Philippe  16.04.1965 J.S. RAMECROIX (9481) 

DONNEZ   Jean Philippe 11.11.1956 J.S. RAMECROIX (9481) 

MORY   Tanguy  17.09.1970 J.S. RAMECROIX (9481) 

SENELLE   Fabrice  12.07.1974 J.S. RAMECROIX (9481) 

STORME   Marcel  22.12.1948 J.S. RAMECROIX (9481) 

THERAIN  Olivier  11.04.1970 J.S. RAMECROIX (9481) 

VERDEBOUT  Romuald 11.02.1980 J.S. RAMECROIX (9481) 

DONNEZ   Christian 12.10.1957 J.S. RAMECROIX (9481) 

 

DUFRANNE  Alain  18.02.1964 C.S. JEMAPPES (6131) 

LOCCI   Bruno  21.02.1967 C.S. JEMAPPES (6131) 

FERRARA  Giuseppe 01.08.1979 C.S. JEMAPPES (6131) 

 

PAPADOPOULOS  Petros  01.07.1947 F.C. HELLAS VERVIERS (6854) 

MATSIOS  Christos  26.08.1964 F.C. HELLAS VERVIERS (6854) 

KOUMBOUNIS  Constantinos  22.06.1960 F.C. HELLAS VERVIERS (6854) 

 

 

D12.026 – Schrapping verantwoordelijke bestuursleden Futsal 

 

De volgende verantwoordelijke bestuursleden worden geschrapt wegens niet-betaling van hun 

evenredig aandeel in het passief van hun geschrapte club: 

 

Naam    Voornaam Geb. datum  Zaalvoetbalclub   

 

YESILYURT  Emre   20.04.1990 MFC CAMLICA CHERATTE (A7241)  

       - ook aangesloten bij R.U.S. Jeun. Wandruzienne 

UYSAL   Huseyin   08.02.1990 MFC CAMLICA CHERATTE (A7241) 

       - ook aangesloten bij R.U.S. Jeun. Wandruzienne 

PICCOLO  Domenico 26.10.1989 MFC CAMLICA CHERATTE (A7241) 

       - ook aangesloten bij R.U.S. Jeun. Wandruzienne 

CAKIR   Umit   20.02.1990 MFC CAMLICA CHERATTE (A7241) 

 

SALAMONE  Alessandro 05.04.1951 SC ASSURANCES MANAGE (A6725) 

LERICHE   François  22.09.1981 SC ASSURANCES MANAGE (A6725) 

HAUTCOEUR  Olivier  14.11.1979 SC ASSURANCES MANAGE (A6725) 

GUERLEMENT  Jeremy  01.02.1981 SC ASSURANCES MANAGE (A6725) 

SALAMONE  Carmelo  25.08.1980 SC ASSURANCES MANAGE (A6725) 
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SALVATORE  Jonathan  24.02.1984 MFC CAMPITECH CHARLEROI (A5305) 

       - ook aangesloten bij F.C. Saint-Germain (7766) 

 

BOUZZIT   Hassan   17.02.1978 CHEMSS SAINT-NICOLAS (A6494) 

       - ook aangesloten bij R.U.S. Montagnarde (2869) 

BOUZZIT   Youssef  21.04.1982 CHEMSS SAINT-NICOLAS (A6494) 

AIT HMAD  Youssef   02.06.1982 CHEMSS SAINT-NICOLAS (A6494) 

       - ook aangesloten bij R.U.S. Montagnarde (2869) 

 

BAY   Daniel  25.05.1979 MF RIHON AMAY (A6495) 

DONY    Pascal  24.08.1965 MF RIHON AMAY (A6495) 

JOIE   Eddy  25.08.1969 MF RIHON AMAY (A6495) 

LEROY   Pierre  16.07.1969 MF RIHON AMAY (A6495) 

       - ook aangesloten bij R.F.C. Jehaytois (5600) 

PONIEWIERA  Michael  05.07.1974 MF RIHON AMAY (A6495) 

 

JANSEN   Yves  13.04.1970 I.V.K. DE HORTUS DIEPENBEEK (A5178) 

       - ook aangesloten bij RC Hades (8721) 

NELISSEN  Rudi  01.01.1970 I.V.K. DE HORTUS DIEPENBEEK (A5178) 

VANDENHOUDT  Ignace  04.10.1969 I.V.K. DE HORTUS DIEPENBEEK (A5178) 

       - ook aangesloten bij V.K. Pen. Engsbergen (7743) 

NELLES   Petra  16.09.1972 I.V.K. DE HORTUS DIEPENBEEK (A5178) 

CLAES   Peter  28.08.1970 I.V.K. DE HORTUS DIEPENBEEK (A5178) 

GILLET   Jean-Marc 04.11.1970 I.V.K. DE HORTUS DIEPENBEEK (A5178) 

VANDENEYNDE  Jim  27.11.1969 I.V.K. DE HORTUS DIEPENBEEK (A5178) 

 

BERNUNZO  Gaetano  31.08.1968 PRINK F.C. MORLANWELZ (A7146) 

ORLANDO  Joseph  20.09.1980 PRINK F.C. MORLANWELZ (A7146) 

BOGNANNO  Daniele  31.05.1972 PRINK F.C. MORLANWELZ (A7146) 

ARAGONA  Salvatore 17.10.1965 PRINK F.C. MORLANWELZ (A7146) 

 

MARX   Samuel  08.04.1981 ZVK MATTI TONGEREN (A7143) 

WILMANS  Benny  15.05.1979 ZVK MATTI TONGEREN (A7143) 

 

CORNELIS  Denis   17.07.1987 J.S. LIEGE (A7223) 

       - ook aangesloten bij F.C. Bercheux (9510) via   

       tijdelijke transfer van R.F.C. Seresien (23) 

FANNI   Anthony  12.07.1987 J.S. LIEGE (A7223) 

VERMOTE  Philippe  09.03.1963 J.S. LIEGE (A7223) 

DELTOUR  Yvette  17.01.1966 J.S. LIEGE (A7223) 

VERMOTE  Wendy  14.12.1990 J.S. LIEGE (A7223) 

 

BEN DAOUD  Sofian  30.04.1988 F.C. NOOR LOKEREN (A7283) 

BEN DAOUD  Mohamed  02.02.1986 F.C. NOOR LOKEREN (A7283) 

EL BAHRI  Rachid  28.09.1981 F.C. NOOR LOKEREN (A7283) 

AKCHICH  Rachid  06.07.1981 F.C. NOOR LOKEREN (A7283) 

BELGHARBI  Mohamed  08.05.1981 F.C. NOOR LOKEREN (A7283) 

 

VIGNA   Thomas  31.05.1985 PALMEIRAS MANAGE (A7142) 

 

ROMEO   Luciano  13.12.1950 CHARLEROI ACTION 21 (A6170) 

       - ook aangesloten bij Union Royale Namur (156) 

TRAPANI  Michel  02.03.1955 CHARLEROI ACTION 21 (A6170) 

 

BILIR   Ergun  09.08.1983 SAHIN HASSELT (A3576) 

       - ook aangesloten bij Turkse F.C. Beringen (8752) 
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YILMAZ   Ekrem  15.12.1981 SAHIN HASSELT (A3576) 

YILMAZ   Yucel  25.05.1978 SAHIN HASSELT (A3576) 

DUMAN   Osman  31.08.1987 SAHIN HASSELT (A3576) 

 

GEERTS   Don  29.08.1978 ZVC GOUDEN REGEN ZUTENDAAL (A7178) 

VREVEN   Ivo  27.01.1963 ZVC GOUDEN REGEN ZUTENDAAL (A7178) 

MAASSEN  Geert   28.02.1974 ZVC GOUDEN REGEN ZUTENDAAL (A7178) 

 

KOKSAL   Mehmet  08.12.1986 TEAM PLUS MANAGE (A6381) 

       - ook aangesloten bij R. Stade Brainois (343) via  

       tijdelijke transfer van U.R. La Louv. Centre (213) 

KARADEMIR  Salih  09.05.1980 TEAM PLUS MANAGE (A6381) 

KOKSAL   Yasin  21.07.1983 TEAM PLUS MANAGE (A6381) 

 

FARRATOU  Abdou  29.05.1979 ATLAS ST.-NIKLAAS (A7228) 

AMZIR   Omar  26.07.1984 ATLAS ST.-NIKLAAS (A7228) 

AZNAY   Aziz  19.10.1980 ATLAS ST.-NIKLAAS (A7228) 

AZNAY   Mohamed  11.09.1986 ATLAS ST.-NIKLAAS (A7228) 

 

BOZKURT   Serhat  31.05.1985 BLACK SEA HEUSDEN (A7242) 

KURTULUS  Musthafa 20.10.1988 BLACK SEA HEUSDEN (A7242)  

       - ook aangesloten bij F.C. Anadol (8026) 

KARAKELLE  Ozgur  26.12.1986 BLACK SEA HEUSDEN (A7242) 

ULGAR   Ismael  23.03.1987 BLACK SEA HEUSDEN (A7242) 

DEMIRAL   Fatih  28.07.1987 BLACK SEA HEUSDEN (A7242) 

 

BENSLIMAN  Abdelmajid 31.10.1980 REAL MOLENBEEK (A6346) 

KHALIFI   Iliase  29.09.1984 REAL MOLENBEEK (A6346) 

KHALIFI   Khalid  03.09.1979 REAL MOLENBEEK (A6346) 

 

POTTIER   Franky  17.08.1989 HAINE-ST-PIERRE UNITED (A7200) 

MEURANT  Vanessa  22.07.1989 HAINE-ST-PIERRE UNITED (A7200) 

PHILIPS   Lorry  02.11.1988 HAINE-ST-PIERRE UNITED (A7200) 

 

FASCELLA  Donato   07.03.1986 KHOPS AWA BOIS D’HAINE (A6112) 

VICIL   Erkan  04.01.1980 KHOPS AWA BOIS D’HAINE (A6112) 

       - ook aangesloten bij F.C. Peronnes (9507) 

VICIL   Cuneyt  04.01.1980 KHOPS AWA BOIS D’HAINE (A6112) 

 

AZZAF   Abdelhakim 08.03.1973 WYDAD TRAZEGNIES (A7194) 

NEUFORT  Christelle 21.04.1983 WYDAD TRAZEGNIES (A7194) 

 

DEVROEDE  François  10.01.1989 ARENBERG F.C. ENGHIEN (A2345) 

       - ook aangesloten bij U.S. Rebecquoise (1614) 

 

SERDAR   Mejmi  06.10.1979 FUTSAL OXY JEUNES FARCIENNES (A5625) 

ROSA CHAVEIRO  Jerome   30.12.1977 FUTSAL OXY JEUNES FARCIENNES (A5625) 

       - ook aangesloten bij R.E.S. Couvin-Mariem. (248) 

ROSA CHAVEIRO  Michael  06.11.1976 FUTSAL OXY JEUNES FARCIENNES (A5625) 

 

MOREL   Pierre  08.11.1971 A.S.C. MORDANT JUMET (A7087) 

BOULLAR  Aurélie  14.06.1986 A.S.C. MORDANT JUMET (A7087) 

DECOSTER  Arnaud  30.10.1985 A.S.C. MORDANT JUMET (A7087) 

 

BONNEURE  Yves  24.05.1973 KENSZO TEAM BAMBOIS (A6933) 

DUBOIS   Kevin   06.12.1986 KENSZO TEAM BAMBOIS (A6933) 

DUBOIS   Mike  03.08.1987 KENSZO TEAM BAMBOIS (A6933) 
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FAYE   Steve  18.04.1981 KENSZO TEAM BAMBOIS (A6933) 

SIBILLE   Cedric  24.08.1989 KENSZO TEAM BAMBOIS (A6933) 

ROUART   Michael  18.01.1989 KENSZO TEAM BAMBOIS (A6933) 

CRAHAUX  Philippe  11.05.1958 KENSZO TEAM BAMBOIS (A6933) 

SKINKEL   Nadine  23.05.1962 KENSZO TEAM BAMBOIS (A6933) 

 

MODAVE  Jeofroi  06.02.1985 BORUSSIA NAMUR DIAMANT (A6853)  

MODAVE  Jean-Pol  05.09.1955 BORUSSIA NAMUR DIAMANT (A6853)  

 

EL AMRAOUI  Junes  30.06.1987 ROYAL ALL STARS APPELS (A7224) 

VAN OVERSTRAETEN Ben  07.12.1983 ROYAL ALL STARS APPELS (A7224) 

ZEROUALI  Younesse 11.07.1985 ROYAL ALL STARS APPELS (A7224) 

BRUYNINCKX  Ann  23.06.1955 ROYAL ALL STARS APPELS (A7224) 

EL AMRAOUI  Mohamed 23.08.1977 ROYAL ALL STARS APPELS (A7224) 

 

DE COCK  Stefan  09.11.1972 RACING DIABLO BELSELE (A7156) 

DE SCHEPPER  Steven  04.03.1972 RACING DIABLO BELSELE (A7156) 

STOOP   Vic  16.05.1974 RACING DIABLO BELSELE (A7156) 

NACHTEGAEL  Olivier  11.08.1972 RACING DIABLO BELSELE (A7156) 

DE GENDT  Kimberly 15.04.1988 RACING DIABLO BELSELE (A7156) 

 

BLAIMONT  André  25.06.1952 AS BLACK TEAM CHARLEROI (A7203) 

CONOSCENTI  Fabrizio  02.08.1971 AS BLACK TEAM CHARLEROI (A7203) 

BLAIMONT  Sebastien 24.10.1991 AS BLACK TEAM CHARLEROI (A7203) 

 

BAIDOURY  Hicham  13.11.1975 MAROC FLERON (A7245) 

PIERROUX  Nathalie  28.09.1983 MAROC FLERON (A7245) 

 

DIADORI   Mauro  06.03.1970 JLB NEW TEAM ROUX (A7202) 

VERTONGEN  Fabrice  11.02.1971 JLB NEW TEAM ROUX (A7202) 

PIETQUIN  Thierry  02.02.1963 JLB NEW TEAM ROUX (A7202) 

PIETQUIN  Cathy  14.09.1971 JLB NEW TEAM ROUX (A7202) 

EVRARD   Laurence 30.01.1968 JLB NEW TEAM ROUX (A7202) 

 

DAHMANE  Messaoud 15.04.1976 JEUNESSE RIF BRUXELLOISE (A6620) 

MOZZOUR  Helmi   24.07.1979 JEUNESSE RIF BRUXELLOISE (A6620) 

ZIZAOUI   Jaouad  22.05.1978 JEUNESSE RIF BRUXELLOISE (A6620) 

       - ook aangesloten bij R.C. de Schaerbeek (7201) 

 

EL MOUKHTARI  Achraf   06.09.1983 FUSIE ANTWERPEN DAM (A7001) 

       - ook aangesloten bij K.S.V. Bornem (342) via  

       bruine transfer van K.F.C.O. Wilrijk (155) 

EL KHAMALI  Amine   27.01.1986 FUSIE ANTWERPEN DAM (A7001) 

       - ook aangesloten bij K.F.C.O. Wilrijk (155) 

TALAL   Abderrahim 22.12.1985 FUSIE ANTWERPEN DAM (A7001) 

VAN DE SOMPEL  Karen  14.03.1984 FUSIE ANTWERPEN DAM (A7001) 

 

GIANGROSSI  Mirko   07.11.1979 NK GENK (A7237) 

GIANGROSSI  Reginaldo 13.04.1945 NK GENK (A7237) 

OLIVIERI   Damiano 12.12.1979 NK GENK (A7237) 

MELI   Maurizio 25.03.1982 NK GENK (A7237) 
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D12.027 – Schrapping wegens handtastelijkheden op een scheidsrechter 

 

Op voorstel van het PC Limburg, spreekt het Uitvoerend Comité de schrapping uit van de genaamde 

Bart ENGELEN, geboren op 26.01.1973 en toegewezen aan K.V.K. Beringen (0330) wegens 

handtastelijkheden op een scheidsrechter. 

 

 

D12.028 – Schrapping 

 

Op voorstel van het PC Luik, spreekt het Uitvoerend Comité de schrapping uit van de genaamde 

Bachir ERSOY, geboren op 27.11.1991. 

 

Op voorstel van het PC Luik, spreekt het Uitvoerend Comité de schrapping uit van de genaamde Aissa 

EL FAKIRI, geboren op 13.01.1981. 

 

Op voorstel van het PC Luik, spreekt het Uitvoerend Comité de schrapping uit van de genaamde 

Nourdine EL FAKIRI, geboren op 29.04.1985. 

 

 

D12.029 – Verbod tot aansluiting 

 

Op voorstel van het PC West-Vlaanderen, spreekt het Uitvoerend Comité de schrapping uit van de 

genaamde Rusty DEBERGH (°21.06.1971). 

 

 


