Vlaamse Studiecommissie (VSC)

Zaterdag 14 oktober 2017 – 10.00 u. – Houba de Strooperlaan 145, 1020 Brussel
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Wim Fonteyn, Marnix Roelands
Vlaams-Brabant:
Paul Brams, Jan Van Hout
West-Vlaanderen:
Romain Saelens, Luc Clarysse
Vrouwenvoetbal:
Marc Ronse, Betty Van Proeyen
Futsal:
Etienne D’Eer
Ex-KVV:
Verhelst Giel
Ex-VMF en Ex-KBLVB:
geen vertegenwoordigers
Voorzitter Voetbal Vlaanderen: Gilbert Timmermans
Secretaris-Generaal:
Benny Mazur
Secretaris van de VSC:
Ben Doumen
Vertegenwoordiging van de Refs: Marcel Van Elshocht
Verontschuldigd:
Limburg:
Futsal:
Ex-KVV:

Romain Appeltans
Jan Aerts
Bastiaensen Birgit

Welkom
Johny Vanspauwen opent de zitting. Hij heet iedereen welkom op deze eerste vergadering van het
seizoen.
Hij verwelkomt de nieuwe vertegenwoordiger van de toetredende federatie (ex-KVV), dhr. Giel
Verhelst. De heer Verhelst stelt zichzelf kort voor.
Johny Vanspauwen feliciteert Jorg Keldermans die in het huwelijk getreden is.
1.
Goedkeuring verslag vergadering 10 juni 2017.
Geen bemerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd.
2.
Briefwisseling.
De vraag werd gesteld vanwege de voorzitter Voetbal Vlaanderen om een bijkomend punt ‘voorstel
wijziging artikel V.1571’ te agenderen: bespreking onder punt 5.
3.
Verkiezing van 1ste en 2de ondervoorzitter VSC.
Huidige ondervoorzitters zijn de heren Andre Daems (1ste Ovz) en Wim Fonteyn (2de Ovz).
Er werden geen bijkomende kandidaturen ingediend.
Johny Vanspauwen vraagt of de vergadering deze heren opnieuw kan bevestigen als respectievelijke
ondervoorzitters? De vergadering bevestigt unaniem het vertrouwen met handgeklap.
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4.

Agenda NRC van 16 oktober: standpunten Voetbal Vlaanderen.

1. Aanduiding van de ondervoorzitters van de NRC
Andre Daems vraagt de vergadering of Johny Vanspauwen de VSC kan blijven vertegenwoordigen in
de NRC?
Ook hier bevestigt de vergadering unaniem het vertrouwen in Johny Vanspauwen met handgeklap.
2. Stemmenverdeling voor het seizoen 2017/2018
Er wordt aangegeven dat Antwerpen niet akkoord is met de cijfers. Johny Vanspauwen zegt, zoals
vorig seizoen aangekaart, dat het enkel een mededeling betreft en dat in de VSC hier niet meer over
gediscussieerd wordt.
Brabant wil de cijfers opgesplitst zien omdat de opsplitsing van deze provincie in ‘Brabant Voetbal
Vlaanderen’ en ‘Brabant ACFF’ een feit is. Voorstel om dat vanaf volgend seizoen in te laten gaan.
Bijkomend wordt aangegeven dat Brussel een doelgroep zou mogen worden in deze waarbij beleid
gevoerd kan worden voor Vlaams-Brabant als voor Brussel.
Bart De Leener zal binnen de NRC de bemerking maken omtrent de cijfers van de sportieve activiteit
Antwerpen.
3. Verslag en gestemde teksten van de zitting van 12.06.2017 en 23.06.2017
Wordt maandag op de NRC afgewacht.
4. Briefwisseling
Wordt maandag op de NRC afgewacht.
5. Interpretaties Uitvoerend Comité en beslissingen algemene vergadering vzw KBVB
Deze worden in deze vergadering verder behandeld.
6. (17-01) Parket
Johny Vanspauwen verwijst naar de dubbele vraag in art.B2006.
Mogelijk wordt op de website Voetbal Vlaanderen, naar analogie van website KBVB, het
telefoonnummer van Johan Cambier (Reg. Procureur) en mailadres parket@voetbalvlaanderen.be
toegevoegd.
De bemerking wordt op de NRC voorgelegd.
7. (17-02) Nazicht van de aan de bond betekende contracten van betaalde sportbeoefenaar
Men zegt dat er tegenkanting was om de contracten te laten nakijken door de bondsadministratie.
Vandaar is het voorstel deze te laten nakijken door de Licentiecommissie.
Wordt op de NRC verder toegelicht.
Ook wordt aangehaald dat in 2018 nieuwe strengere Europese privacyregels van toepassing zullen
zijn, gekoppeld aan zware boetes. Volgens die nieuwe wetgeving zullen derden geen gegevens
mogen nakijken die niet voor hen bestemd zijn.
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Bij de spelers die geen contract hebben, worden nog de meeste inbreuken gepleegd, zegt men.
vb: speler die studeert of werkt kan enkel een deeltijds contract hebben. Als hij stopt met studeren
moet hij volgens het huidig CAO voltijds betaald worden.
In die optiek is het ministerie en de Pro-league het ermee eens dat een student het lopende jaar niet
voltijds moet betaald worden als die stopt met studeren. Enkel Sporta dient nog overtuigd te
worden.
Via het voorstel wil men vermijden dat men blanco formulieren bij het dossier toevoegt.
West-Vlaanderen vraagt dit voorstel uit te stellen.
De VSC is akkoord dit een maand uit te stellen.
8. (17-03) Identificatie van de spelers
Langs Waalse zijde is men niet akkoord, gezien het inlezen van identiteitskaarten hier niet wordt
toegepast.
Er is een regelgeving die werd opgenomen in het Decreet waarbij het lezen van de ID-kaart en het
registreren van het Rijksregisternummer geaccepteerd wordt in Vlaanderen.
Sport Vlaanderen koppelt hieraan de objectieve telling van de te subsidiëren leden ifv unieke leden.
De lopende discussie in deze is of het Rijksregisternummer al dan niet zichtbaar mag zijn.
De VSC vraagt in ieder geval de toepassing voor Voetbal Vlaanderen.
9. (17-04) Rangschikking en toekenning van vrijkomende plaatsen
De VSC is akkoord.
10. (17-05) Transfer niet-spelend lid
Toekomstgericht dient gekeken te worden naar de implementatie van de toetredende recreatieve
federaties. Wordt vervolgd.
De VSC is akkoord.
11. (17-06) Scheidsrechters die eveneens trainer zijn
De VSC is akkoord.
12. (17-07) Invloed van een derde partij op clubs
Er wordt verwezen naar het geval Coopman (Zulte-Waregem).
Naar aanleiding van dat voorbeeld wordt meegedeeld dat in de FIFA-reglementering bepalingen
staan die letterlijk dienen opgenomen te worden in het bondsreglement.
De VSC is akkoord.
13. (17-08) Reviewcommissie
De VSC is akkoord.
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14. (17-09) Onbespeelbaar speelveld wegens slechte weersomstandigheden
Moet de hele wedstrijd herspeeld worden indien de wedstrijd gestaakt wordt in 87’ door onweer bij
een stand van 5-0/0-5? Hiervoor wordt verwezen naar regel 18 van de arbitrage.
Het enige voordeel van deze regel is namelijk dat er nu rechtszekerheid is, stelt de vergadering vast.
Twee opmerkingen worden aangekaart:
1/Er worden naast Engelse ook Latijnse termen gebruikt in art. P1428.14 wat onduidelijk kan zijn
voor de lezer.
2/Men vraagt of art. V1428.4 ook toegevoegd kan worden in het reglement, boek A1428.
De VSC is akkoord met de gemaakte bemerking.
15. (17-10) Samenstelling van de reeksen – Algemeenheden
VACHA vraagt of het woord ‘eventueel’ geschrapt kan worden gezien de onduidelijkheid in, art.
V231.28:
‘….bestaat uit een aantal leden van de RvB van Voetbal Vlaanderen eventueel aangevuld met leden die er
geen deel van uitmaken.’

Er is geen consensus in de VSC hoe dit gespecifieerd dient te worden. Wordt voorlopig uitgesteld.
In art. B1723.2 vraagt men aanpassing van ‘op straffe van onontvankelijkheid’ in:
‘op straffe van nietigheid’.
‘…die volgt op de publicatie van de aangevochten beslissing, en moet, op straffe van onontvankelijkheid,
voldoen aan …’

De VSC gaat hiermee akkoord.
West-Vlaanderen laat weten niet akkoord te gaan met de procedure voor de samenstelling reeksen.
Zij verwijzen naar art. V1511.
Men verduidelijkt dat dit de reglementering is waar niets is aan gewijzigd. Artikel V1511 wordt enkel
opgesplitst in een duidelijk stappenplan.
Vlaams-Brabant zou graag hebben betreffende art. V1511.5.53, dat de clubs aanwezig zijn ofwel een
mandaat kunnen geven aan 1 vertegenwoordiger?
Ook hier voorlopig geen consensus.
De VSC vraagt bijgevolg een maand uitstel gezien onduidelijkheid in art. V231.28 en art. V1511.5.53.
16. (17-11) Kwalificatie: basisvoorwaarden
De VSC is akkoord.
17. (17-12) Terminologie
De opmerking wordt gemaakt om de nieuwe benaming van artikels toe te passen, met name art.B9
ipv. art.9.
De VSC is akkoord.
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5.

Voorstel wijziging art.V1571: Interprovinciaal jeugdkampioenschap van Voetbal
Vlaanderen – ingediend door Voetbal Vlaanderen
Vanuit het Vrouwenvoetbal wordt gevraagd de reglementering omtrent de jeugdlicentie voor IP/P
voetbal, voor het vrouwenvoetbal uit te breiden naar de Superleague?
Op dit moment zijn de voorwaarden, vermeld in art. V451-V455, gelijkgesteld aan het
jongensvoetbal. Vandaar de vraag om clubs een kans te geven hun niveau op te kunnen trekken.
Verwijzing in deze, het voorbeeld van de Yellow Flames. Hun voorbeeld kan doorgetrokken worden
naar bepaalde clubs met een goede jeugdwerking.
Deze vraag omvat een ander voorstel dan nu is voorgelegd. Het Vrouwenvoetbal is wel akkoord met
het huidige voorstel.
Aanvullend wordt meegedeeld dat wat nu gerealiseerd wordt, de KBVB drie jaar niet gedaan heeft
gezien de focus lag op het 5de en 6de jaar van de humaniora. De ervaring leerde dat deze meisjes al
voetbalrijp waren om in hun eerste ploegen te spelen.
Nu ligt de focus dus op het 3de en 4de jaar.
Een volgende stap volgend jaar, is de start in de vijf topsportscholen waar eerste graad topsport
meisjesvoetbal wordt aangeboden.
De VSC vraagt een tekstuele aanpassing in art. V1571.12 met name:
12. Ook een ploeg van de Women’s Football Academy, afgekort WFA (onder stamnummer 5000 van Voetbal
Vlaanderen) zal in overtal worden ingedeeld in een reeks, en dit met respect van ‘voor’ de bepalingen van
Art. B1009)

De VSC is akkoord.
6.
Nieuws Raad van Bestuur Voetbal Vlaanderen.
Gilbert Timmermans licht de verslagen toe van 22 augustus en 21 september.
- De verslagen dienen in de toekomst gepubliceerd te worden op de website Voetbal Vlaanderen.
- In de RvB waren 2 ondervoorzitters maar geen aanduiding van 1ste en 2de ondervoorzitter.
Werden verkozen als 1ste Ovz: Jan Van Onsem en 2de Ovz: Jos De Ryck.
- Er zijn benoemingen geweest in verschillende Comités en in de Arbitrage voetbal Vlaanderen.
- De indicatieve tabel werd aangepast en doorgestuurd naar verschillende Comités/Commissies. Deze
tabel dient gepubliceerd te worden op de website.
- Het lanceringsevenement te Bierbeek: iedereen wordt gefeliciteerd voor zijn/haar aanwezigheid,
medewerking en geleverde prestaties.
Uit de gehouden toespraken in Bierbeek onthouden we 2 belangrijke items:
1/de rechtstreekse tv-uitzendingen op zondagmiddag
2/solidariteitsvergoedingen
De aanwezige minister Muyters nam dit ter harte waaruit gesprekken met KBVB/Pro-League/Voetbal
Vlaanderen resulteren. Ook de rol van makelaars en het aantal buitenlanders zullen verder met de
minister besproken worden.
-Er werden lessen getrokken nav reekssamenstelling 3de klasse Amateurs en uitspraak van het BAS,
met als gevolg de voorgestelde reglementswijziging.
-Bedoeling is, na cluster Oost en cluster West, een cluster centrum op te richten. Gesprekken zijn
lopende.
-Evaluatie met de Senior Regional Managers en Competitions Departement omtrent Movetex ifv
reeksindeling en kalenderopmaak.
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-Verslag werd uitgebracht door Johny Vanspauwen omtrent de werkgroep opleidingsvergoeding en
solidariteitsbijdrage. Tevens wordt kort de brief van Bart Verhaeghe hieromtrent toegelicht.
-Bob Browaeys werd geëvalueerd als Technisch Directeur Topsport ifv subsidiëring.
-Een enquête rond matchfixing werd verstuurd aan de clubs. Dit werd gesteund door de RvB.
7.
Stand van zaken recreatief-competitief aanbod.
Wim Fonteyn neemt het woord en deelt de resultaten mee van het gesprek van ALV met de
voorzitter Voetbal Vlaanderen.
Hij verwijst eveneens naar de opgerichte werkgroep “competitie – recreatie” waaruit een voorstel is
voortgevloeid en vraagt naar de toekomstige vorm en planning? Zijn er al vanuit Voetbal Vlaanderen
verdere stappen gezet?
Dient vanuit de VSC een nieuwe werkgroep opgericht te worden om dit verder concreet uit te
bouwen in overleg met Voetbal Vlaanderen?
Gezien er meerdere schema’s met meerdere varianten in omloop zijn verwijst Benny Mazur naar het
recentste schema zoals gepresenteerd werd op de Algemene Vergadering van Voetbal Vlaanderen.
Deze schema’s zijn nog niet in toepassing, maar opgemaakt in consensus met de andere federaties.
Voor de uitvoering is er de Algemene Vergadering die in principe bekrachtigt wat beslist werd in de
VSC, de RvB die kan sturen in de aanpak en er is de “fusie”-stuurgroep die waakt over de algemene
principes dienaangaande.
Betreft sommige deeltakken (vrouwenvoetbal/jeugdvoetbal/zaalvoetbal/…) dient ook nog de
discussie gevoerd te worden met als doel de voetballer van A tot Z op de juiste plaats in het
voetballandschap te plaatsen.
Eerstdaags worden concrete voorstellen opgemaakt die nadien op de VSC besproken worden.
Ook omtrent jeugdvoetbal is er een plan voor het gewestelijk niveau. Bedoeling is om klaar te zijn
seizoen 2018-2019. Dit plan wordt aanstaande dinsdag gepresenteerd op de RvB.
Bijkomend wordt meegedeeld dat eerstdaags officieel gecommuniceerd wordt omtrent de werking
van cluster West (secretariaat Brugge, Gent en ex-VMF) in de Blue Towers.
Betreft cluster Oost wordt meegedeeld dat ex-KVV verhuisd is naar secretariaat Antwerpen in
Wommelgem. Secretariaat Limburg blijft nog gehuisvest in Hasselt.
Wim Fonteyn vat kort samen wat besproken werd betreft de gesprekken over de ALV:
Er is nood aan een overlegforum tussen de entiteiten op afzonderlijke momenten, zonder de
eigenlijke agenda van de VSC te kruisen. Tijdens dat platform kunnen vooraf allerlei zaken
voorbereidend besproken worden. Echter dient een concrete invulling nog uitgewerkt te worden.
De VSC wordt verder op de hoogte gehouden.
8.

Inbreng vanwege de entiteiten.

*Registratie scheidsrechter
Vanuit KVV merkt men op dat er een probleem was omtrent de registratie van een scheidsrechter
naar een aansluiting bij een club van Voetbal Vlaanderen. Dient met IT besproken te worden.
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*Indeling reeksen – opmaak kalenders
West-Vlaanderen vraagt naar een schrijven dat beloofd werd aan clubs betreft hun accommodatie ifv
de reeksindeling?
Hier wordt verwezen naar het eerder besproken verhaal rond Movetex.
Er werden veel reacties ontvangen omtrent de kalendersamenstelling ivm uitgewerkte voorstellen
via Movetex. De reacties werden opgelijst per secretariaat. Vaststelling is dat niet aan alle
verwachtingen kan voldaan worden.
Men heeft een kritische analyse van de eerste ronde gemaakt die onlangs besproken werd met
Movetex.
Naar de toekomst gaan bepaalde zaken die voorgesteld kunnen worden, de combinaties die
toegelaten kunnen worden, gelimiteerd worden en/of bepaalde zaken worden mogelijk herroepen of
geblokkeerd bij het openstellen van het platform vanaf 1 november. (inschrijvingen tweede ronde)
De relevante info van de eerste helft wordt meegenomen en aangeboden in het platform als service
naar de clubs toe.
Bijkomende vaststelling is dat onmogelijke vragen of combinaties vanuit clubs nu wel vooraf
gedetecteerd zullen worden.
De Interprovinciale competities worden nu vooraf bepaald (meestal grote clubs die ook nog
gewestelijk voetbal in lijn brengen).
Tot slot verwacht men dat, als er een keuze gemaakt wordt voor het één of het andere systeem, het
secretariaat het onderliggende concrete voorstel krijgt. Eens dit voorstel aanvaard wordt hoopt men
niet dat de provincies wijzigingen aanbrengen zonder Movetex hiervan in te lichten.
Het grote voordeel in deze is de tijdswinst voor de secretariaten.
De VSC vraagt of het mogelijk is dat Movetex op een Studiecommissie hierover kort communiceert
betreft hun ervaringen alsook over oplossingen toekomstgericht?
Een presentatie hiervan is beschikbaar.
Op initiatief van de voorzitter en omdat er geen bevraging wordt georganiseerd zal één persoon per
entiteit worden uitgenodigd op een toelichting door Bart Huylebroeck en/of met Carl Coopmans om
dit toe te lichten.
*Klasseverlaging
Vlaams-Brabant vraagt naar een mogelijke oplossing omtrent klasseverlaging, gezien een voorval
binnen hun provincie.
Vraag is of het niet geschrapt kan worden in de reglementering dat klasseverlaging enkel geldt voor
ploegjes die spelen met een puntensysteem en waarbij klasseverlaging niet van toepassing is voor
ploegjes die spelen zonder puntensysteem?
Vlaams-Brabant wordt gevraagd een voorstel in te dienen.
*Transfer speciale omstandigheden
Oost-Vlaanderen vraagt of bij een transfer met speciale omstandigheden het Parket moet of mag
tussenkomen? Hier wordt negatief op geantwoord.
*Neutrale zone
Antwerpen vraagt naar de stand van zaken omtrent de neutrale zone (drie meter)?
Men verwijst in deze naar het futsal waar gepraat wordt over ‘voldoende afstand’.
Een voorstel wordt gevraagd op te maken.
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*TV-rechten
Vanuit VACHA, 2de en 3de klasse Amateur had men een vraag omtrent de tv-rechten. Dit werd eerder
al toegelicht in de vergadering. Besprekingen in deze zijn nog lopende.
Ook worden de tv-gelden kort toegelicht waarbij meegegeven wordt dat ook hier een dialoog dient
opgestart te worden.
*Gele kaarten Beker van België
Vanuit VACHA vraagt men naar verduidelijking omtrent gele kaarten Beker van België na de vierde
ronde. Men verwijst naar de reglementering waar vermeld staat dat alle gele kaarten vervallen.
Bijkomend geeft men vanuit VACHA 1ste klasse Amateur aan dat er enorm veel documenten moeten
ingevuld worden vooraleer een jong spelertje, bv. wonende vlak over de grens in Nederland, wil
aansluiten bij een Belgische club. Men moet vermijden dat door deze administratieve last er iemand
uitgesloten wordt, zowel jonge spelers als volwassenen.
*Vertegenwoordiging vrouwenvoetbal
Vrouwenvoetbal vraagt naar hun mogelijke vertegenwoordiging in de werkgroep recreatief voetbal?
Er is geen specifieke werkgroep recreatief voetbal, maar er is wel een link naar vrouwenvoetbal als
item binnen het recreatief voetbal.
*Kansen Belgische jongeren in het (prof)voetbal
Vanuit Voetbal Vlaanderen verwijst men zoals eerder aangekaart, naar de voorzet die minister
Muyters gaf, omtrent het aantal Vlaamse of Belgische jongeren die meer kansen moeten krijgen.
De minister heeft aanbevolen concrete voorstellen uit te werken.
*Procedure indienen voorstel tot wijziging reglement
Johny Vanspauwen geeft mee dat vanaf dit seizoen alle nieuwe voorstellen naar de secretaris van de
VSC dienen gestuurd te worden, waarna deze op de VSC geagendeerd worden.

Betreft de zitting van november: Deze werd verplaatst van 11 november (feestdag) naar 10
november. Wegens een interland op 10 november kan er ook geen zitting doorgaan.
Er zal aan de voorzitter van de NRC gevraagd worden om de vergadering van november uit te stellen.
Mocht er alsnog een vergadering doorgaan in november, worden de leden hiervan in kennis gesteld.

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

Johny Vanspauwen
Voorzitter

Ben Doumen
Secretaris
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