Vlaamse Studiecommissie (VSC)
Zaterdag 10 februari 2018 – 10.00 u. – Houba de Strooperlaan 145, 1020 Brussel

Aanwezig:
Voorzitter:
Johny Vanspauwen
VACHA 1ste klasse amat.:
André Daems
de
VACHA 2 klasse amat.:
Jorg Keldermans
VACHA 3de klasse amat.:
Luc Verdonck
Antwerpen:
Walter Troonbeeckx, Marc Van Craen
Limburg:
Willy Brockmans, Romain Appeltans
Oost-Vlaanderen:
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
Vertegenwoordiging van de Refs: Marcel Van Elshocht
Ex-VMF:
Frederick Christophe
Ex-KBLVB:
geen vertegenwoordiging
Voorzitter Voetbal Vlaanderen: Gilbert Timmermans
Secretaris-generaal:
Benny Mazur
Verontschuldigd:
Ex-KVV:
Secretaris van de VSC:

Verhelst Giel
Ben Doumen

Welkom
Johny Vanspauwen opent de zitting.
1.
Goedkeuring verslag vergadering 13 januari 2018.
Luc Verdonck (VACHA) stelt vast dat het topic omtrent de reservecompetitie niet geagendeerd staat,
zelfs niet bij varia. Dit werd uitgesteld op de vorige vergadering. De tekst werd ingediend.
Johny Vanspauwen bevestigt dat het punt later op de vergadering aan bod komt en wijst erop dat de
agenda ten laatste verstuurd wordt op de derde werkdag van de maand. Het is dus noodzakelijk dat
de agendapunten tijdig worden doorgegeven.
Luc Verdonck (VACHA) stelt vast dat de benaming van het amateurvoetbal niet altijd op dezelfde
manier gebruikt wordt. Er is noodzaak aan een uniform gebruik van benamingen.
Geen bemerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd.
2.
Briefwisseling.
- Vanuit de VACHA werd op 7 februari via mail van dhr. Luc Verdonck, gevraagd om een toevoeging
aan de agenda omtrent de ‘benamingen van de hogere afdelingen bij amateurs’. Dit wordt
besproken onder punt 11 van deze vergadering.
- Onder punt 10 van deze vergadering: ‘Aanpassingen aan statuten en reglement naar aanleiding van
het bestaan van een “Vlaamse Studiecommissie” werd op 7 februari via mail van dhr. Jan Van Onsem
opgemerkt dat de tekst van art. V126 niet volledig correct aangepast werd.
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3.

Agenda NRC van 12 februari 2018: standpunten Voetbal Vlaanderen.

1. Verslag en gestemde teksten van de zitting van 15.01.2018
André Daems meldt dat onder 17-02 er van zijn opmerking omtrent de privacywetgeving niets in het
verslag werd opgenomen.
Benny Mazur merkt op dat in functie van de GDPR reglementering de laatste hand gelegd wordt aan
enkele teksten hieromtrent. Door aan te sluiten stel je je in orde met de specifieke reglementering.
Leden krijgen de mogelijkheid om op 4 niveaus aan te geven in welke mate de privacy-gegevens
mogen worden gebruikt.
Het verslag wordt goedgekeurd.
2. Briefwisseling
Wordt maandag op de NRC afgewacht.
3. Interpretaties Uitvoerend Comité en beslissingen algemene vergadering vzw KBVB
Johny Vanspauwen geeft mee dat dit later op de vergadering wordt opgenomen onder punt 17-58.
4. (17-10) Samenstelling van de reeksen – Algemeenheden
Gilbert Timmermans licht toe hoe het Competitions Departement binnen Voetbal Vlaanderen er zal
uitzien:
- een Senior Regional Manager
- de voorzitter van de VACHA
- de coördinator beleidsondersteuning
- 2 leden Raad van Bestuur Voetbal Vlaanderen
- manager jeugdsport (in geval van interprovinciaal jeugdvoetbal)
De nieuwe organisatie zal er als volgt uit zien:
2 clusters:
WEST (West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Brabant Voetbal Vlaanderen, interprovinciaal
jeugdvoetbal, de hogere afdelingen 2de en 3de klasse amateurs en de ex-KVV afdeling OostVlaanderen/Brabant).
OOST (Antwerpen, Limburg, ex-KVV, ex-KBLVB)
Romain Saelens wenst de tekst van art. V1511.53 als volgt aan te passen: ‘Clubs kunnen zich laten
vertegenwoordigen door een andere club van dezelfde afdeling of door …’
Gilbert Timmermans merkt op dat er een fout staat in art. V1511. Het vrouwenvoetbal nationaal zal
aangeduid worden door KBVB en niet door het Competitions Departement Voetbal Vlaanderen.
Marnix Roelands art. VV1511.53: Wat is gewestelijke verstandhouding?
Gilbert Timmermans licht toe dat dit wil zeggen dat de gewesten hun clubs vertegenwoordigen.
Marc Van Craen wenst art. VV1511.55 als volgt aan te passen: “… of bij ontstentenis, op de eerste
dag die volgt op de publicatie in Sportleven…”
De VSC is akkoord mits gemaakte opmerkingen.
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5. (17-20) Ontvankelijkheid – Vormvereisten
De VSC is akkoord.
6. (17-28) Sancties ten aanzien van de scheidsrechters
Marc Van Craen heeft een voorstel van tekstwijziging gemaakt.
De VSC is akkoord.
7. (17-41) Tijdelijke bepalingen 2017-2018
Johny Vanspauwen meldt dat er in de vorige Studiecommissie werd gevraagd art. 1575 uit te stellen.
Er is een evaluatie gevraagd van de U21 gewestelijk recreatieven. Vorig seizoen werd er goedgekeurd
dat er 8 clubs per reeks zijn voor de U7 tot U17. Organisatorisch kan dit uitgebreid of verminderd
worden tot 6, 7, 9 of 10. Voor U19 en U21 waren dat 12 tot 16 clubs per reeks.
Marnix Roelands meldt dat men in Oost-Vlaanderen vraagt om U19 ook in te delen in reeksen van 8.
Om toch een volledige competitie te kunnen aanbieden op gewestelijk vlak.
Willy Brockmans vraagt zich af hoe ver het staat met de evaluatie die er zou komen van de reeksen
van 8.
Benny Mazur merkt op dat we een aantal zaken moeten bekijken t.o.v. de 15 doelstellingen van de
jeugdhervorming. Eén doelstelling zegt dat kinderen aangepast en op het juiste niveau moeten
kunnen voetballen. Grotere reeksen invoeren (12 of 14) kan ervoor zorgen dat we hetzelfde
probleem gaan creëren zoals we nu kennen bij U19 en U21. Ook zijn de boetes verhoogd voor
ploegen die niet van start gaan met het ingeschreven team. Bijkomend passen de Regional Managers
tussentijds de reeksen aan.
Aanpassing tekst Art. 1575 1. Toevoegen U19 en/of U21
Aanpassing tekst Art. 1575 2. Toevoegen U19 en/of U21
Aanpassing tekst Art. 1575 5. U19-U21 worden reeksen van 8 of van 12-16 clubs
De VSC is akkoord om bovenstaande definitief te maken.
8. (17-49) Oproepingstermijn voor agressie en/of handtastelijkheden op een scheidsrechter
Marc Van Craen meldt dat de voorgestelde tekst niet klopt, een oproepingstermijn is de termijn
tussen de oproeping en het moment van verschijning. Voorstel om de tekst als volgt aan te passen:
“…mits naleving van een termijn van 24u tussen het ogenblik van oproeping en het ogenblik van
verschijning”
Bijgevolg dient art. B1736 111 als volgt aangepast te worden “Behoudens anders vermeld, de clubs
en de toegewezen aangeslotenen worden minstens zeven…”
De VSC is akkoord mits gemaakte opmerkingen.
9. (17-50) Vorderingen en klachten: termijnen mededeling
De VSC is akkoord.
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10. (17-51) Kwalificatie voor officiële wedstrijden gespeeld buiten hun normale competitiedag
De VSC is akkoord.
11. (17-52) Bondsheffing op abonnementen
De VSC is akkoord.
12. (17-53) Indexering
De VSC neemt kennis.
13. (17-54) Terminologie
Gilbert Timmermans geeft mee dat er aantal nieuwe definities ingevoerd worden omwille van de
toetreding van de 3 federaties. Op de vergadering van aanstaande dinsdag definiëren we o.a.
geleding, vleugels, clusters, kernen, entiteiten, recreatief voetbal, …
De VSC is akkoord.
14. (17-55) Retributie bij gele kaarten
Gilbert Timmermans verduidelijkt door te melden dat bij de toetredende federaties de retributie van
de gele kaarten voor reserven en jeugd veel hoger ligt.
Er zijn 2 opties:
1) Retributie terug invoeren voor jeugd en reserven.
2) Niet voor jeugd, wel voor reserven.
Na de stemronde kiest de meerderheid voor optie 1.
Gilbert Timmermans wenst nog te benadrukken dat optie 1 toepasbaar is op wedstrijden U14 met
een scheidsrechter.
De VSC is akkoord.
15. (17-56) Voetbal Vlaanderen: samenstelling - toegetreden leden - effectieve leden
André Daems wijst op art. V105 31. Tegenstrijdigheid, hierdoor kan volgende zin geschrapt worden:
‘Indien een effectief lid om de een of andere reden moet vervangen worden, zal de vervanger het
mandaat voleindigen.’
De VSC houdt rekening met deze opmerking en is akkoord.
16. (17-57) Forfait van een ploeg: sancties
De VSC is akkoord.
17. (17-58) Overdracht van het patrimonium en het stamnummer
De VSC is akkoord.
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4.

Voorstel wijziging art.B1026: Bestraffen van clubs en leden die niet-gekwalificeerde spelers
inschrijven op het wedstrijdblad
Paul Brams licht het voorstel toe.
Wim Fonteyn vreest dat door dit voorstel een grijze zone gaat ontstaan. Interprovinciale clubs gaan
op deze manier rotatieformules opstellen waarbij het hen enkel te doen is om het lidgeld. Wij zijn
voorstander om dit verder uit te werken en een betere oplossing te zoeken.
De VSC is akkoord.
Het voorstel wordt overgemaakt aan de secretaris van de NRC.
5.
Voorstel wijziging art.B156 – Bondsonderscheidingen
Marc Van Craen licht het voorstel toe.
De VSC is akkoord.
Het voorstel wordt overgemaakt aan de secretaris van de NRC.
Benny Mazur wenst de aandacht te vestigen op een historiek omtrent B156-157. Twee jaar geleden
is dit ook naar boven gekomen bij het zoeken naar een juiste formulering. Een werkgroep werd
opgericht waarbij de wegen reeds na één overleg terug uit elkaar zijn gegaan. Er werd beslist dit
overleg uit te stellen tot wanneer de tijd rijp is. Een aantal clubs limiteert het aantal kaarten.
Op dit moment is er geen gelijkheid in de verdeling binnen de provincies.
Johny Vanspauwen stelt voor na te denken over een eventueel voorstel voor bovenstaand probleem.
6.
Voorstel wijziging art.V1526.34 - Forfait van een ploeg
Romain Saelens licht het voorstel toe.
De VSC is akkoord.
Het voorstel wordt overgemaakt aan de secretaris van de NRC.
7.
Voorstel wijziging art.V1575 - Gewestelijke jeugdkampioenschappen Voetbal Vlaanderen
Romain Saelens licht het voorstel toe.
Na rondvraag keurt de meerderheid het voorstel goed.
De VSC is akkoord.
Het voorstel wordt overgemaakt aan de secretaris van de NRC.

8.
Voorstel wijziging art.B221 - Kosten van de leden van de bondsinstanties
Romain Saelens licht het voorstel toe.
Voorstel wordt een maand uitgesteld.
De VSC wacht een nieuw voorstel af. Romain Saelens neemt hierin initiatief.
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9.

Voorstel wijziging art.V221- Kosten van de leden van de bondsinstanties en art.F817Vergoeding van de scheidsrechters.
De VSC is akkoord.
Het voorstel wordt overgemaakt aan de secretaris van de NRC.
10.

Aanpassingen aan te brengen in statuten en reglement naar aanleiding van het bestaan
van een “Vlaamse Studiecommissie”
Gilbert Timmermans wijst op de mail (zie briefwisseling, mail dd. 7/2) met bemerkingen van Jan Van
Onsem, waardoor de teksten worden aangepast van Art. V126
De VSC is akkoord.
Het voorstel wordt overgemaakt aan de secretaris van de NRC.
11.
Voorstel tot reglementswijziging ingediend door VACHA – benamingen hogere afdelingen
Luc Verdonck licht verder toe.
Gilbert Timmermans verwijst naar art. B304 dat zegt dat de clubs het statuut hebben van profvoetbal
of amateurvoetbal. Er kan gekozen worden voor 1ste, 2de afdeling of klasse of divisie of …
Maar er kan geen verwijzing zijn naar ‘nationale’.
Wordt uitgesteld.
12.
Mededelingen Raad van Bestuur Voetbal Vlaanderen
Gilbert Timmermans licht volgende onderwerpen toe:
- Tijdslot zondagnamiddag wedstrijden
- Opleidingsvergoeding
- Integratie U21 elite
- Integratie U23 nationaal voetbal in provinciaal voetbal
Benny Mazur licht de invulling van een aantal (openstaande) vacatures toe.
Gilbert Timmermans verwijst naar het nieuwe plan van de Pro League.
13.
Inbreng vanwege de entiteiten.
Luc Verdonck dringt erop aan te agenderen dat de regularisatie van de reservecompetitie gelinkt is
aan de profcompetitie.

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

Johny Vanspauwen
Voorzitter

Karen Andries
Secretaris a.i.
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