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Welkom
Johny Vanspauwen opent de eerste zitting van 2020. Hij wenst iedereen nog een ‘laat’ gezond en
sportief 2020.
Na afloop van de vorige VSC zijn er opmerkingen geweest omtrent meerdere interacties tijdens de
zitting vanuit het publiek. Hij vraagt het publiek niet te interveniëren maar de entiteiten het woord te
laten doen.
Gilbert Timmermans wordt gevraagd later in de zitting toelichting te geven omtrent enkele
herschreven interpretaties, alsook Titel 1+2 en de Statuten waarvan hijzelf de auteur was.
1.
Goedkeuring verslag VSC 14 12 2019
Geen bemerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd.
2.
Briefwisseling
Mail vanwege Johny Vanspauwen op 03/02/2020 waarbij drie belangrijke interpretaties bijgevoegd
werden (2 van de 3 belangen Voetbal Vlaanderen aan) en die eenparig aanvaard werden door het
bestuur Voetbal Vlaanderen, ter bespreking op de VSC van heden. Daarbij toegevoegd enkele
documenten om enige klaarheid te scheppen in deze materie.
Deze items worden tijdens deze zitting, in de totale en juiste context geschetst en gekaderd, waarna
de leden dit aan/met de verschillende entiteiten meedelen/bespreken.
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Mail vanwege directie aan BA Voetbal Vlaanderen omtrent vergoeding van de scheidsrechters en
assistent-scheidsrechters. (Aanvulling op punt 4 van de agenda). BA diende vooraf te kijken of dit
overeenstemde met eerdere besprekingen in BA VV. Dit werd tevens geformuleerd zoals besproken
op BA VV en voorafgaand op de management meeting VV.
Wordt ook later in deze zitting aangekaart.
3.
Agenda Hoge Raad van 10 02 2020: standpunten Voetbal Vlaanderen
1. Verslagen d.d. 05.12.2019, 16.12.2019, 30.12.2019 en 21.01.2020
Hebben te maken met enkele interpretaties die genomen moesten worden, maar die geen impact
hadden op de normale werking van de VSC.
2. Teksten gestemd op 16.12.2019
Geen bemerkingen.
3. Werkingsreglement Hoge Raad
Marnix Roelands bemerkt dat er tegenwoordig meer en meer interpretaties voorgelegd worden. Dit
wordt eerder een regel dan een uitzondering.
Karel Vanwesenbeeck repliceert dat, als vastgesteld wordt dat er zaken zijn die niet correct geacht
worden, men dient in te grijpen d.m.v. interpretaties om voor het volgende jaar tot een
artikelwijziging(en) te komen.
De realiteit dwingt ons soms punten aan te passen, zegt Johny Vanspauwen.
4. B229 (19-19) Vergoeding van de scheidsrechters en assistent-scheidsrechters
In art. B818 werd de tabel aangepast nav. gemaakte bemerkingen op de vorige zitting vanuit
Limburg. Deze aanpassing werd last minute aan de secretaris VSC overgemaakt. De kopies worden
ter zitting verdeeld. Johny Vanspauwen licht toe.
Etienne D’Eeer zegt dat futsal refs en refs van het recreatief voetbal ook vragende partij zijn. Deze
zijn echter niet opgenomen in het voorstel.
Tegen de volgende vergadering wordt gevraagd voor beide partijen een voorstel in te dienen.
Benny Mazur zegt al geruime tijd met deze materie bezig te zijn, ook via het management.
(Verwijzing naar briefwisseling).
De inhoudelijke benadering mag heel graag van bottom up gegeven worden. Anderzijds is dit
besproken met departement futsal. De vertaling van al deze categorieën dient ook afgestemd te
worden in het digitaliseringsverhaal. In eerdere vergadering werd een pleidooi gehouden om zoveel
mogelijk te simplificeren en streven naar rechtlijnigheid. Vandaag opnieuw de vraag geen
bijkomende categorie of nieuwe verloning te creëren.
Vanuit de management meetings en vanuit Bureau Arbitrage werd besproken om op de HORA voor
te stellen in art.B817 af te stappen van het stagiair verhaal. Praktijk wijst uit dat hier niet mee
gewerkt wordt.
Vraag is om vanuit laagste categorie J-I-H een voorstel te maken van 25€ en alzo trapsgewijs omhoog
te gaan qua verloning.
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In de management meetings hebben alle geledingen (ook ex-federaties) geopperd om in art.V817 de
verloning van alle recreatieve refs, reserven, veteranen en dames gelijk te schakelen. Dit is IT-matig
op te vangen.
Bijkomende vraag hierbij toe te voegen: ‘al dan niet’ stijgen en dalen in het recreatief voetbal.
En tot slot ook hier de vraag om begrip ‘Stagiair’ te schrappen.
De insteek en het pleidooi in deze is dat zowel jeugd refs, pas beginnende refs, oudere refs,
recreatieve refs alsook de refs die combinaties fluiten, gelijkgeschakeld worden qua verloning en om
te vereenvoudigen.
Ook betreft het futsal wordt vastgesteld dat het in de praktijk, in de drie provincies die actief zijn,
verschillend is. Ook hier is Voetbal Vlaanderen vragende partij voor rechtlijnigheid.
Kris Van de Velde treedt de argumentatie van Benny bij waarbij hij aangeeft dat het gaat over 70 à
80% van refs die zowel én recreatief én futsal én veldvoetbal arbitreren.
Marc Van Craen geeft aan, indien ‘stagiair’ geschrapt wordt, dit ook in andere bondsartikels dient
nagekeken en aan te passen om tegenstrijdigheden te voorkomen.
Jan Van Leuven geeft aan dat het recreatief voetbal toch een voorstel wil uitwerken. Door die 25€
worden alle refs gelijkgeschakeld voor zowel jeugdwedstrijden als wedstrijden 1ste elftallen.
In het competitief voetbal wordt hierin dan wel een onderscheid gemaakt. Dit moet voor het
recreatief voetbal ook gelden, zegt Jan.
Benny Mazur geeft toch mee dat men een aantal zaken moet rationaliseren qua reglementering. Ook
Voetbal Vlaanderen zal moeten rationaliseren betreft subsidiëring 2021-2022.
Karel Vanwesenbeeck bemerkt dat de teksten van de HORA en de aangevulde teksten die vandaag
werden rondgedeeld, niet overstemmen. Dit zal op de komende HORA tot grote onduidelijkheid
leiden.
Johny Vanspauwen én de vergadering vragen dit punt uit te stellen, gezien geen consensus bereikt
wordt. Er zijn te grote onduidelijkheden.
Om uit de impasse te geraken wordt een werkgroep opgericht om alle geledingen op één lijn te
krijgen. Maken deel uit van de werkgroep;
Kris Vandevelde, Giel Verhelst, Etienne D’Eer, Marnix Roelands en vanuit het management wordt
gevraagd iemand af te vaardigen.
Een voorstel met data zal door Johny Vanspauwen eerstdaags gestuurd worden.
5. B229 (19-21) ACFF: organisatie van de provinciale en gewestelijke jeugdkampioenschappen
Niet van toepassing voor de VSC.
6. B229 (19-27) Kalenderwijzigingen
Marnix Roelands zegt dat, na voorlegging van de teksten in zijn totaliteit aan een aantal g.c’s, blijkt
dat veel nieuwe g.c.’s deze teksten niet duidelijker vinden.
De VSC is akkoord met voorgelegde teksten.
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7. B229 (19-28) ACFF: disciplinaire procedure ingevolge een scheidsrechtersverslag
Johny Vanspauwen geeft aan dat enkel ‘A’-artikels gewijzigd zijn.
Gilbert Timmermans zegt dat de Vlaamse tegenhanger van de tekst ook aangepast moet worden.
Als een Vlaamse club tegen een Waalse club speelt in 1ste klasse amateur, er eenzelfde
reglementering dient te zijn, zegt Gilbert. Idem voor het futsal dat nationaal door beide landsdelen
wordt georganiseerd en dus ook dezelfde reglementering moet hebben, zegt Gilbert.
Wordt maandag op de HORA meegedeeld en met de vraag om uitstel.
Walter Troonbeeckx vraagt naar de Nederlandstalige teksten.
8. B229 (19-29) Licentie in 2de en 3de klasse amateurs ACFF
Jorg Keldermans stelt de vraag vanuit VACHA om te overwegen voor clubs die dalen, ook de termijn
van 8 dagen (zoals vermeld in art.A476) toe te passen in Vlaanderen?
Het voorbeeld van club Lokeren wordt aangekaart. Als zij geen prof- of D1-licentie krijgen en naar P1
gaan, is er d.m.v. dit voorstel een vangnet om alsnog licentie D2-D3 aan te vragen.
Marc Van Craen zegt dat als men dan nog de licentie afwijst en de club opnieuw in beroep of naar
het BAS gaat, is dit mogelijk pas bekend in september. Wat dan met organisatie van de competitie d?
Vandaar is dit een gevaarlijk standpunt, zegt Marc.
Benny Mazur geeft wel mee dat dit aandacht verdient. Er werd erover gesproken in de interpretatie,
die voorbereid is in het Bestuur, dat het een interpretatie zou kunnen zijn om dergelijke club een
opvangnet te kunnen geven.
De VSC is akkoord met voorgelegde teksten.
9. B229 (19-30) ACFF: verzoek tot toekenning en verkrijgen van de licentie van 2de en 3de klasse
amateurs
De VSC is akkoord.
10. B229 (19-31) Onderverdeling officiële kampioenschappen
De VSC is akkoord.
11. B229 (19-32) Futsal: datum van de finale van de Beker van België
De VSC is akkoord.
12.B229 (19-33) Futsal: beperkingen in verband met het aantal transfers
Op zijn minst moet een gesprek gevoerd worden met mensen van het futsal om duidelijkheid te
scheppen, vindt Benny Mazur. De interpretatie is immers gebeurd door de HORA nadat het vanuit de
administratie werd voorgelegd.
Als een leek dit reglement leest, geeft dit de indruk dat men het reglement van het futsal afschaft en
dat het reglement van het veldvoetbal van kracht is. Dit is echter niet hetzelfde, besluit Benny.
De VSC is akkoord tot einde huidig seizoen.
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13. B229 (19-34) Eerste ploegen profvoetbal: registratie gele kaart na uitingen van racistische aard
De VSC geeft het signaal dat dit invloed zou kunnen hebben op het amateurvoetbal.
Het zou ook een aanzet tot misbruik kunnen zijn, zegt Paul Brams.
Bemerkingen worden meegedeeld op de HORA.
14. B229 (19-35) Inschrijving in de Super League Vrouwenvoetbal
Benny Mazur zegt verrast te zijn. De omschrijving verduidelijkt dat het een onderhoud is tussen KBVB
en Pro League. Hij en Marc Ronse zijn van het plan op de hoogte en geïnformeerd via een
operationeel overleg met koepel en vleugel, maar zijn niet op de hoogte van dit voorgelegd voortel.
De VSC geeft aan dat het niet besproken kon worden binnen de verschillende entiteiten gezien het
last minute werd verstuurd. Ook het vrouwenvoetbal werd hier donderdagavond pas mee
geconfronteerd.
Marc Ronse uit de vrees dat er een leegloop gaat zijn van speelsters bij clubs met een jarenlange
(jeugd)werking.
Karel Vanwesenbeeck verwijst naar de data in het voorstel waarbij zaken ingediend moeten worden
tussen 1 en 15 maart (zie ‘bepalingen geldend voor het seizoen 2020-2021).
Hij licht verder toe.
Johny Vanspauwen zegt dat het een deur opent voor andere clubs. Dit heeft duidelijk repercussie op
het amateurvoetbal.
Benny Mazur verwijst naar het huidige reglement in V1581 met variant 1-2-3, waarvan voor deze
competitie variant 1 geldig is.
Hij kaart het voorbeeld aan van Aalst en Woluwe. Als zij op basis van de reglementering gebruik
maken van art.V1581, dat ze op het einde van het seizoen promoveren naar de Super League als ze
de licentie behalen.
In het onderhoud met Pierre Francois werd aangegeven dat als er een amateurclub mag deelnemen
aan de Super League en als de Pro League de commercialisering van de Super League mag doen, het
voor Voetbal Vlaanderen eerlijk lijkt dat Aalst en/of Woluwe een deel van de pot krijgt(en). Later
mogelijk ook een andere club? Dit bestaat bij onze omringende landen.
Wat wij voorstellen, zegt Benny, is dat een aantal zaken in het beheer van die competitie moeten
meegenomen worden namens het amateurvoetbal. Als dit op de HORA maandag gestemd wordt, is
er voor het amateurvoetbal geen forum meer om gesprekken te voeren.
Mogelijk moet de Pro League in dit verhaal gelimiteerd worden waarbij ze maximaal op dat niveau
twee clubs per jaar kunnen laten instromen?
Noch met Voetbal Vlaanderen, noch met ACFF werd hierover dialoog gevoerd. Men had in deze toch
wel belangrijke input kunnen geven. Er is een duidelijke vraag om op korte termijn samen rond de
tafel te zitten, besluit Benny.
De discussie zal op de HORA afgewacht worden met de bemerkingen vanuit de VSC mee te nemen.
15. Varia
De VSC is akkoord.
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4.
(VV-19-6) HOOFDSTUK 5: DE PROVINCIALE ALGEMENE VERGADERINGEN
Marc Van Craen stelt, om het eenvoudiger te houden (ook tekstueel), om het systeem van verkiezing
en benoeming toegevoegd lid te behouden waarbij in de Algemene Vergadering voor de
toegevoegde leden niet meer gekozen moet worden.
Het recreatief voetbal zou hiermee akkoord zijn? Wordt bevestigd.
Aanvullend zegt Marc dat in de huidige tekst dient toegevoegd worden in art. V136.31 – nieuwe
deelstreep:
- recreatieve ploegen met een jeugdploeg hebben ook stemrecht inzake modaliteiten van
voormiddagwedstrijden.
Johny Vanspauwen geeft aan dat in de voorgelegde teksten onder art.V139 in de kader onder ‘keuze
VSC’ geschrapt mag worden: punt 3, punt 4 en de uitzondering gezien men gaat voor:
‘één stem per club’.
Moet art.V136.34 dan ook niet aangepast of zelfs geschrapt worden n.a.v. de gemaakte opmerking
van Marc Van Craen, vraagt Bart Timmermans?
De VSC stemt in dat art.V136.34 geschrapt wordt.
De VSC is akkoord mits gemaakte bemerkingen.
5.
B229 (19-19) Vergoeding van de scheidsrechters en assistent-scheidsrechters
Werd eerder in deze vergadering besproken (zie agenda HORA).
6.
(VV-20-1) Voorstel wijziging artikel V1422 - Verplichte inschrijving op wedstrijdblad
Er werden twee voorstellen ingediend betreft dit artikel, met name vanuit West-Vlaanderen en
vanuit VACHA. Beide entiteiten lichten kort toe.
Marc Van Craen wijst op het mogelijke effect van dergelijke maatregel. Hij verwijst naar de financiële
waarde van een speler die hierdoor kan stijgen. Hij vreest dat zich dit ook kan voordoen in het
amateurvoetbal.
Mogelijk kan het effect, dat de regel gaat hebben (voorstel VACHA), een omgekeerd effect teweeg
brengen. Bijgevolg dient hierover nagedacht te worden.
Bijkomend vraagt Jorg Keldermans of controles uitgevoerd en boetes effectief toegepast worden,
gezien een ploeg uit D2 niet voldeed aan de voorwaarden. Die club is niet verschenen in Sportleven.
Benny Mazur geeft aan dat in het verleden die vraag nog gesteld werd. Dit werd onderzocht en werd
destijds volledig afgedekt. Tegenwoordig is het gedigitaliseerd.
Jorg zal gegevens doorgeven aan de Secretaris-generaal zodat het kan nagekeken worden.
Marnix Roelands verwijst naar de B-elftallen die in het leven werden geroepen om uitstroom van
spelers te beletten. Als ook zij verplicht worden om twee U21 jarigen op te stellen in P2 en P3, gaat
dit ook problemen teweeg brengen.
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Paul Brams zegt tegen het principe te zijn om boetes uit te delen. Wanneer een forfait nederlaag
toegepast wordt zal diezelfde club hiertegen geen tweede keer zondigen.
Bijgevolg, vraagt Paul, de club enkel op sportief vlak aan te pakken vanaf de eerste speeldag en niet
financieel.
De consensus binnen de VSC lijkt naar het voorstel van Vlaams-Brabant te gaan.
Jean Paul Mievis vraagt of de mogelijkheid bestaat om geen punten toe te kennen in het voorstel van
Vlaams-Brabant. Clubs zouden anders onderling afspraken kunnen maken.
Paul Brams zal een nieuw voorstel indienen. Wordt volgende maand geagendeerd.
7.

(VV-20-2) Voorstel wijziging artikel B1018 - Specifieke voorwaarden voor deelname aan
wedstrijden van jeugdploegen en reserven: klasseverlaging
Marnix Roelands heeft een vraag vanuit Oost-Vlaanderen:
‘…spelers die ingeschreven waren op het wedstrijdblad van twee op één volgende door deze ploeg
gespeelde officiële wedstrijden.’
Of
‘…spelers die ingeschreven waren op het wedstrijdblad van drie van de laatste vier door deze ploeg
gespeelde officiële wedstrijden.
Marc Van Craen geeft aan het reglement juist eenvoudiger te maken.
Er wordt geen consensus bereikt. De entiteiten worden gevraagd hier grondig over na te denken.
Wordt opnieuw geagendeerd in maart.
8.

(VV-20-3) Voorstel wijziging artikel V477 - Toekenningsvoorwaarden voor de licentie van
amateurclub in de hogere regionale afdelingen
De VSC is akkoord.
9.
TITEL 1: VOETBAL VLAANDEREN
De entiteiten konden hun bemerkingen omtrent Titel1+2 en Statuten doorgeven bij de secretaris
VSC. Deze werden gebundeld en door Gilbert Timmermans in de desbetreffende documenten
toegevoegd of aangepast.
Gilbert Timmermans licht toe.
Johny Vanspauwen bevestigt dat er essentieel niets is gewijzigd en dat via de werkgroep en Legal
Departement dit zowel juridisch als technisch werd nagekeken.
Jorg Keldermans bemerkt in V226.11 - tweede deelstreep een eerdere gestemde opmerking, die niet
in de laatste versie is opgenomen, met name:
- de Vereniging van de Amateurclubs van Hogere afdelingen (VACHA), te weten: de Vlaamse clubs
van de 1ste klasse amateurs en de 2de en 3deklasse amateurs Voetbal Vlaanderen, met elk één
vertegenwoordiger. Deze delegatie beschikt over twee stemmen.
De secretaris van de VSC zal dit aanpassen.
De VSC is akkoord.
7

Vlaamse Studiecommissie (VSC)
Zaterdag 08 februari 2020 - 10.00 uur – Houba de Strooperlaan 145, 1020 Brussel

10.
TITEL 2: VOETBAL VLAANDEREN – DE BONDSINSTANTIES
De VSC is akkoord.
11.
STATUTEN VAN VOETBAL VLAANDEREN
De VSC is akkoord.
12.
Mededelingen Bestuur Voetbal Vlaanderen
Volgende punten werden besproken - toelichting Benny Mazur:
*Licenties D2 en D3. Eerder besproken in deze zitting.
*Er wordt gewerkt aan verruiming van het Bestuur. Momenteel 13 leden (14de vacante plaats wordt
mogelijk eerstdaags ingevuld vanuit recreatief voetbal). Er is mogelijkheid en dwingende aanbeveling
tot verruiming van een meer diverse samenstelling met maximaal drie onafhankelijke personen aan
het Bestuur Voetbal Vlaanderen. Mogelijk dienen door deze beslissing een aantal
onverenigbaarheden, zoals vermeld in reglement, hierdoor losgelaten worden.
*Via een werkgroep werd gewerkt aan het inrichten van een ‘Beker van Vlaanderen’ . Deze zou
starten vanaf volgend jaar, zonder in concurrentie te komen met Beker van België en/of provinciale
beker.
Voorbereidende fase zou vanaf augustus starten, louter midweekwedstrijden voor clubs uit het
amateurvoetbal die wensen deel te nemen in de eigen omgeving. In volgende fase zouden clubs van
amateurvoetbal hogere afdelingen kunnen instromen. Wordt eerstdaags besproken met VACHA.
Ook het vrouwenvoetbal wordt mee opgenomen en parallel georganiseerd.
Via een groot marketing verhaal en ism marketing KBVB waarbij men grote sponsor zoekt, wil men
clubs warm maken voor dit concept.
Dit zal snel uitgerold worden. De presentatie hiervan zal aan de entiteiten overgemaakt worden.
*Aangekaart, maar niet tot in detail besproken: Reeds langere tijd spelen futsal problematieken.
In drie provincies wordt futsal georganiseerd (Limburg/Oost-Vlaanderen/Antwerpen (ook recreatief)
Een aantal stappen zijn al gezet. Een aantal clubs zijn overgekomen vanuit VZVB/BZVB.
Maar er komt heel veel vraag. Daarnaast worden een aantal zaken geconstateerd, maar men wil niet
de eigen futsalcompetities op de kop zetten, zegt Benny.
Vandaar werd via een werkgroep en in overleg met departement futsal afgesproken om op Vlaams
niveau een interprovinciale competitie te voorzien waarbij de clubs, vanuit de insteken die
geconstateerd zijn, in een omgeving links of rechts van Brussel kunnen voetballen.
Er zijn heel wat denkpistes die bekeken moeten worden, met complex verhaal naar reglementering
toe.
13.
Inbreng vanwege de entiteiten
-Vlaams-Brabant vraagt, gezien vele discussies over stijgen en dalen, naar de splitsing van 1ste klasse
amateur. Is daar al vooruitgang in?
Dat verhaal ligt momenteel stil, zegt Johny Vanspauwen.
-Limburg verwijst naar de vorige zitting VSC waar boetes elektronische wedstrijdbladen werd
aangekaart. Is hiervoor al iets ondernomen?
Benny Mazur geeft aan dat het gemeten is, maar zegt ook dat er geen identieke toepassing is in de
vijf provincies. Hier wordt nog gezocht naar een rechtlijnige sturing.
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-Andre Daems zegt dat in de Kamer een vraag werd gesteld waarin geklaagd wordt over BTW
controles op drankbonnetjes.
Aanvullend zegt hij dat de attesten van de RSZ niet voor 20 februari zullen opgestuurd worden.
Benny Mazur reageert dat er toch al een aantal attesten werden ingediend via de online tool.
-Johny Vanspauwen komt terug op die controle op bonnetjes wat in de media is verschenen.
Hij vraagt hiervoor extra attent te zijn.
Aanvullend verwijst hij naar de limieten omtrent het vrijwilligerswerk en de vrijwilligersvergoeding.
Bij dit laatste is sinds 2019 de mogelijkheid te plafonneren tot 2500€. Belangrijk voor de clubs te
weten welke medewerkers ze kunnen catalogeren onder welk statuut.
Tot slot werd in Limburg volgende vraag gesteld: ‘wat met mensen die een vervangingsinkomen
genieten?’ Hiervoor zijn geijkte documenten beschikbaar.
Johny zal deze documenten bezorgen aan de secretaris. Deze worden meegestuurd samen met het
verslag van de zitting. Mogelijk kunnen clubs dit gebruiken voor bepaalde situaties.
Benny Mazur zegt dat niet alle situaties hetzelfde zijn. Hij vraagt voorzichtigheid omtrent bv. zij die
deeltijds werken of voor bruggepensioneerden e.d.
•
Interpretatie V476 en V1532 – toekenning vrijkomende plaatsen
Gilbert Timmermans licht toe.
De VSC is akkoord.
Initieel was het de bedoeling die licenties door te trekken naar P1. Er dient over gewaakt dit niet te
vergeten, zegt Jorg Keldermans.
Benny Mazur zegt dat dit geëvalueerd dient te worden.
Bij een aantal clubs had men al de indruk dat zij het moeilijk zouden hebben. Verwachting is, met het
oog op de licentie, dat zij zich geregulariseerd hebben. De administratie heeft ook de indruk dat clubs
de aanpak van het licentieverhaal goed opnemen gezien bijna alle clubs gestart zijn met indienen via
de online tool.
Aanvullend geeft hij mee dat de fiscus op de hoogte is waarbij zij kunnen verwachten dat clubs
ondernemingsnummers aanvragen. Clubs zijn bijgevolg pro actief bezig in dit verhaal.
Ook na 28 februari is er nog tijd tot onderzoek om, in geval van discussie, een de plano licentie af te
geven. Intussen is het voor de club mogelijk de nodige attesten te verschaffen om zich in regel te
stellen.
Tot slot verduidelijkt Benny Mazur om spraakverwarring te voorkomen bij de nagestuurde
documenten (interpretaties) door Johny Vanspauwen op datum van 03/02/2020, dat beslissingen
zijn genomen door het Bestuur Voetbal Vlaanderen op 31/01/2020. Dit staat niet zo vermeld op de
voorbladen van deze nagestuurde documenten. Dit zaaide twijfel betreft interpretatie V1556-1557
en V476-V1532.
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•
Interpretatie V1556 en V1557 – deelnemers eindronde
Gilbert Timmermans licht toe.
Dit kan opgevangen worden door een bijkomende stijger uit de eindronde, zegt Andre Daems.
Het probleem wat zich dan weer stelt is het ‘wanneer’ die pas gekend gaat zijn, antwoordt Gilbert
Timmermans.
Jorg Keldermans bemerkt dat een club, geëindigd op plaats 12 en zich sportief gered heeft, toch
verplicht wordt een dalerseindronde te spelen. De vraag stelt of, in extreem geval, een aanpassing
voorzien kan worden d.mv. bepaalde voorwaarde(n)?
De essentie is dat een ploeg niet gestraft mag worden die zich sportief gered heeft, besluit de VSC.
Gilbert Timmermans zal hiervoor de teksten voor volgend jaar aanpassen en bezorgen aan de
secretaris van de VSC.
•
Interpretatie B1532 door Hoge Raad
Gilbert Timmermans licht toe.
De VSC is akkoord.
Wordt aan de HORA overgemaakt.

Johny Vanspauwen bedankt iedereen voor zijn/haar inbreng tijdens deze vergadering.
Johny Vanspauwen
Voorzitter

Ben Doumen
Secretaris
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