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Welkom
Johny Vanspauwen opent de zitting.
Alvorens over te gaan tot de agenda, wil de voorzitter stilstaan bij het overlijden van de moeder van
Bart Huylebroeck en echtgenote van Paul Huylebroeck (voorzitter BA).
De VSC houdt een ogenblik van stilte.
1.
Goedkeuring verslag VSC 13 04 2019
Geen bemerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd.
2.
Briefwisseling
-Mail van Wim Fonteyn die vaststelde in de agenda van de NRC dat de goedgekeurde punten VSC van
13.04.2019 in de agenda zijn opgenomen met uitzondering van: “(VV-18-15) voorstel wijziging art.
V1588 – Meerdere vrouwenploegen van eenzelfde club.”
Dit werd op de vermelde vergadering nochtans unaniem goedgekeurd.
Reactie van de secretaris NRC: “In het Departement Reglement van afgelopen donderdag werd er
beslist om punt uit te stellen in afwachting van een globaal plan voor het vrouwenvoetbal. Vandaar
werd het nog niet geagendeerd in de NRC”
-Een mail met verschillende bijlagen omtrent de herstructurering KBVB werd vrijdag 10 05 2019 aan
de leden van de VSC overgemaakt. Dit zal verder in deze zitting door Jan Van Onsem worden
toegelicht. (zie punt 18)
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Johny Vanspauwen geeft aan dat ook hij pas op donderdagavond 9 mei, hiervan in kennis werd
gesteld.
Aanvullend zegt Johny dat de goedgekeurde punten inzake vrouwenvoetbal EN het goedgekeurde
punt inzake de vergoedingen niet geagendeerd zijn op de NRC. Hij verwijst hiervoor naar art.V226.73.
Als wetgevende instantie dient in eerste instantie de VSC zelf haar reglement te volgen
en concludeert hij dat beide punten zouden geagendeerd moeten worden op de agenda NRC.
Dit standpunt van de VSC wordt aan de secretaris van de NRC meegedeeld.
3.

Agenda NRC van 13 05 2019: standpunten Voetbal Vlaanderen

1. Verslag en gestemde teksten van de zitting van 15.04.2018
Johny Vanspauwen vraagt verduidelijking in art.V1777 punt 1-2-3 gezien de verschillende tijdstippen
van overdracht van een verslag. Hij stelt de vraag of het Parket niet gelijktijdig in kennis gesteld moet
worden van een verslag?
De opmerking zal maandag op de NRC voorgelegd worden.
2. Briefwisseling
Wordt maandag op de NRC afgewacht.
3. Interpretaties Uitvoerend Comité en beslissingen algemene vergadering vzw KBVB
Er zijn geen interpretaties.
4. (18-63) Deelname van een talententeam aan de vrouwenkampioenschappen
Het profvoetbal diende op haar Raad van Bestuur van 6 mei een standpunt in te nemen of het
talententeam Voetbal Vlaanderen zou mogen participeren aan de competitie 1ste Nationale vrouwen
van de KBVB. De Raad van Bestuur van de Pro League werd toegesproken door Peter Bossaert,
Roberto Martinez en Ives Serneels die deelname van het talententeam verdedigden.
Benny Mazur kadert de uitnodiging van Roberto Martinez.
Binnen de NRC is het niet Voetbal Vlaanderen dat gevraagd heeft om een gesprek met vernoemde
personen, maar was het een aanbod van Pierre François om hem dit te laten verduidelijken.
Op die vergadering heeft de RVB van de Pro League meegedeeld aan die drie personen dat er die dag
opnieuw geen beslissing kon worden genomen.
De bestuurders horen nog altijd twee klokken, met name de voorstanders die zich baseren op de
inhoudelijke voordelen van het project en de tegenstanders, zijnde de vrouwenafdelingen van hun
clubs, die wensen dat de speelsters op 15-16 jaar enkel uitkomen in hun clubs. Men zou zich verder
gaan bevragen.
De twee daarop volgende dagen was nog geen beslissing gekend. Vanuit de KBVB heeft men aan de
betrokken clubs van de Pro League een financieel voorstel gedaan om de middelen voor hun
vrouwenwerking te verruimen.
Normaliter had men gepland dit te communiceren eind mei-begin juni, binnen het masterplan
vrouwenvoetbal (plan Bossaert). Het financiële voorstel werd verduidelijkt in een vergadering met de
vertegenwoordigers van het vrouwenvoetbal.
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Naar de betrokken speelsters en hun ouders werd gecommuniceerd dat men hen zo snel mogelijk
zou informeren over de beslissing. Echter op donderdag, op de wedstrijden van de betrokken
speelsters, was er nog geen beslissing en heeft men wederom om uitstel gevraagd. De ouders zijn
dan opnieuw geïnformeerd.
Intussen is er heel wat druk vanuit bepaalde clubs om die meisjes bij hen te laten aansluiten.
Op sociale media zijn donderdag signalen verschenen dat de RVB Pro League het heeft uitgesteld tot
haar zitting eind mei.
Gisteren, vrijdag, heeft Peter Bossaert contact gehad met Peter Croonen (voorzitter RC Genk –
aangesteld als woordvoerder van de Pro League/Super Leagueclubs) die zijn standpunt hierover
heeft gezegd met opening voor een aantal zaken, maar die eerst afgetoetst moeten worden met de
heer Louwagie - AA Gent.
Hierna heeft men gezegd dat het opnieuw uitgesteld moet worden, waarbij de meisjes en ouders
weer geen beslissing gaan kunnen krijgen.
Men stuurt aan dit op lange baan te schuiven, besluit Benny.
In de voorgelegde teksten zijn de zaken die men eerder heeft aangebracht nog niet zichtbaar.
31 maart zou 15 mei moeten zijn, in punt 6 van art.V1584 dient toegevoegd: “op zondag”. Tot slot
dient een 7de punt toegevoegd, waarbij het project wordt uitgetest voor twee seizoenen, met name,
seizoen 2019-2020 en 2020-2021, waarna evaluatie volgt.
Benny Mazur dringt er op aan dat een beslissing in deze, maandag op de NRC wordt genomen. Hij
geeft aan dat Voetbal Vlaanderen er alles aan gedaan heeft om dit te laten stemmen. Mogelijk
worden andere pistes nog onder de loep genomen om tot een beslissing te komen.
5. (18-64) Beschikbaarheid van de terreinen
Niet van toepassing voor de VSC.
6. (18-77) Futsal: dag van de schorsing
De VSC is akkoord.
7. (18-84) Wachttijd bij aansluiting en transfer
De VSC is akkoord.
8. (18-85) Cumulatie van schorsingen
De VSC is akkoord.
9. (18-86) Internationale wedstrijden en nationale en provinciale selecties voor
vrouwenploegen
De VSC is akkoord.
10. (18-87) Ontslag tijdens de decretale periode van 1 april tot 30 april – Eventuele
heraansluiting – speelgerechtigdheid
Jan Van Onsem bemerkt dat in art.B522.44 dient toegevoegd te worden: ‘… geldt niet in het
recreatief futsal en minivoetbal’
De VSC is akkoord met de gemaakte bemerking.
3

Vlaamse Studiecommissie (VSC)

Zaterdag 11 mei 2019 - 10.00 uur – Houba de Strooperlaan 145, 1020 Brussel

11. (18-88) Recreatief voetbal
De vraag stelt zich, inzake art.V1022.2, hoe dit gecontroleerd kan worden?
Dit maakt voorwerp uit van een ander voorstel, zegt Johny Vanspauwen. Mogelijk kan een nieuw
voorstel ingediend worden?
Benny Mazur geeft mee dat een werkvergadering met het managementteam werd gehouden met
vertegenwoordigers vanuit de ex-recreatieve federaties. Er is ambitie om in de toekomst bepaalde
rechtlijnigheden te realiseren. De laatste tijd is er echter een component bijgekomen wat betreft
digitalisering. Hij verwijst naar de dubbele aansluitingen.
Mogelijk moet men een aantal beperkingen opleggen gezien men soms uitzonderingen op
uitzonderingen vraagt, terwijl voor de strategische opdrachten (het IT-verhaal) geen tijd kan
gevonden worden om ze te realiseren.
Het is een aandachtspunt om in het managementteam sommige van die zaken ruimer te bekijken.
De VSC is akkoord.
12. (18-89) Verzoek tot toekenning van een jeugdlicentie Voetbal Vlaanderen Interprovinciaal of
provinciaal voetbal
De VSC is akkoord.
13. (18-90) Invoering van een licentie van amateurclub in de hogere regionale afdelingen
Marnix Roelands bemerkt, voor wat betreft de jeugdwerking, dat 18 clubs tegen 2022 dienen geaudit te worden voor een hoger niveau. Hij stelt de vraag of die periode (2022-2023) ruim voldoende
tijd is om de clubs te laten voldoen aan de voorwaarden?
Benny Mazur zegt pro te zijn om de jeugdvoorwaarden op te nemen in het licentiereglement, om
enerzijds een juiste competitie aan te bieden en anderzijds doorstroming te realiseren in deze clubs.
Voetbal Vlaanderen ontving signalen van een aantal clubs uit de VACHA. Die clubs hebben bij de
reorganisatie van de competitie seniores in 1A,1B, 1ste, 2de, 3de , twee jaar de uitzondering gehad om
hun jeugdcompetitie te kunnen behouden. Het grote voordeel wat clubs in deze hadden was het
rekruteren van spelers omdat het verkocht werd als een hoger niveau dan het interprovinciale
niveau. Men heeft hiervoor altijd gewaarschuwd, zelfs op de Algemene Vergadering. Men stelde vast
dat dit grotendeels in de wind werd geslagen. Toen de clubs na twee jaar de overstap moesten doen
naar interprovinciaal en op zoek moesten gaan naar een score, kon men de slechte resultaten
waarnemen. Dit is een bewijs dat investering in jeugdvoetbal heel erg nodig is.
Bijgevolg zijn verplichtingen opleggen en doelen nastreven nodig voor de clubs.
Johny Vanspauwen vraagt of de cijfers die Marnix heeft opgezocht, toegevoegd worden bij het
verslag. Dit dient wel eerst vooraf gecontroleerd te worden, zegt Benny Mazur. Marnix zegt dat
Voetbal Vlaanderen moet beslissen wanneer men dit aan de clubs wil overmaken.
Johny Vanspauwen geeft aan dat de clubs uit de provincie Limburg, behorend tot de VACHA, op geen
enkel moment werden geconsulteerd betreft het punt rond jeugdwerking.
Jorg Keldermans antwoordt dat elke club aangesloten bij de VACHA, maandelijks de agenda van de
VSC/NRC ontvangt. Bijgevolg is elke club op de hoogte, beweert Jorg.
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Jorg Keldermans bemerkt dat, indien dit wordt goedgekeurd, men moet opletten gezien een
overgangsmaatregel voorzien wordt voor clubs die stijgen. Hij stelt het voorbeeld van de club Knokke
(momenteel geen label) Als zij dalen naar 2de amateur hebben zij geen overgangsmaatregel om
interprovinciale jeugdvoetbal te hebben en zouden zij ineens moeten zakken naar 1ste provinciale.
Mogelijk na te denken om clubs tegemoet te komen?
Benny Mazur geeft de motivering weer waarom men dit doet. Dit wordt gedaan om een soort van
lokale verankering, een juiste amateurclub te krijgen op dat niveau.
Hij schetst de situatie van club Lierse-Kempenzonen.
Johny Vanspauwen vraagt Jorg Keldermans een voorstel te maken met een tussenoplossing.
Op de NRC zal het voorstel worden voorgelegd ter goedkeuring met als bemerking dat er een
tussenoplossing volgt, waarbij de groene teksten op blz.81 in optie genomen worden.
Benny Mazur vraagt of er nieuws is van de ACFF op dat vlak? Moet men voor de clubs van D1 van
Voetbal Vlaanderen ook niet hetzelfde kunnen voorzien als clubs van D2 en D3?
14. (18-91) ACFF: provinciale rangschikking van de clubs ("ranking")
Niet van toepassing voor de VSC.
15. (18-92) ACFF: creatie van speciale reeksen voor het voetbal 5/5 en het voetbal 8/8 in de
provincies
Niet van toepassing voor de VSC.
16. (18-93) ACFF: samenwerkingsverband voor jeugdploegen en interprovinciaal
kampioenschap
Niet van toepassing voor de VSC.
17. (18-94) Verjaring
Niet van toepassing voor de VSC, maar de bedenking wordt gemaakt of het logisch is of dit zelfs mag,
gezien de lopende dossiers? De Pro League beweert dat dit geen probleem is. Volgens de VSC kan dit
niet.
4.

(VV-18-16) Voorstel tot invoering van een licentie van amateurclub in de hogere regionale
Afdelingen - (beslissing VSC 13 04 2019: opnieuw te agenderen zitting mei)
Dit werd eerder behandeld in punt 13 van deze zitting.

5.
(VV-18-17) Voorstel wijziging artikel B1903 – Sancties met uitstel
Er wordt aangegeven dat het voor de bondsinstanties een moeilijke beslissing moet zijn of men al
dan niet de voorwaardelijkheid moet laten spelen. Is het niet eenvoudiger om bij een uitspraak met
voorwaardelijke straf om te specifiëren dat het om de voorwaardelijkheid moet gaan?
Dit wordt reeds toegepast door het Sportcomité Voetbal Vlaanderen en KBVB, geeft de VSC aan.
In dit voorstel is er geen enkele objectiviteit meer en begeeft men zich op glad ijs, zegt Johny
Vanspauwen.
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Volgende argumenten worden weergegeven en verwijzingen naar teksten zoals;
Er is een verschil is tussen sancties op lange termijn en deze op korte termijn. Er moet ook al een
termijn zijn van meer dan zes dagen.
‘Een schorsing van datum tot datum’ en ‘de bevoegde instantie die de mogelijkheid heeft’ en
‘een inbreuk begaat die aanleiding geeft tot een gelijkaardige sanctie.’
In die zin concludeert Johny Vanspauwen dat alle mogelijkheden toch worden voorzien in het huidige
reglement.
N.a.v. de aangehaalde bemerkingen trekt entiteit Vlaams-Brabant het voorstel terug.
6.

(VV-18-18) Voorstel wijziging artikel B1516 – Organisatie van de kampioenschappen kalender
De bedoeling in deze is reactie uit te lokken van de tegenpartij. Er worden kalenderwijzigingen
aangevraagd bij de tegenpartij die zonder gevolg blijven. Zelfs na telefonisch contact of via mail met
de tegenpartij, zegt Bart Neven.
Een voorbeeld wordt gegeven bij een kalenderwijziging. De wijziging geldt voor de U15, terwijl per
vergissing de U17 wordt aangevinkt. Er is geen mogelijkheid voorzien om de vergissing ongedaan te
maken.
Tweede voorbeeld, is het per vergissing ingeven van een forfait voor de verkeerde categorie. Ook
hier geen mogelijkheid om dit recht te zetten.
De VSC vraagt of de gemaakte bemerkingen kunnen gemeld worden aan de dienst IT.
De VSC is akkoord.
7.
(VV-18-19) Voorstel wijziging artikels F1526, F1527 en F1528 – Forfaits
De VSC is akkoord.
8.
(VV-18-20) Voorstel wijziging artikels F1802 tot F1823 - gele kaarten
In art.F1802.2 wordt, ter verduidelijking, gevraagd aan te passen: ‘…wedstrijdbladen die afgehandeld
worden binnen de accommodatie dient de scheidsrechter…’. (ipv clubaccommodatie)
De VSC is akkoord.
9.

(VV-18-21) Voorstel wijziging artikel M209 - Verkiezingen van de leden van de verkozen
instanties
De VSC is akkoord.
10.
(VV-18-22) Voorstel wijziging artikel M1216 - Het spel
De VSC is akkoord.
11.
(VV-18-23) Voorstel wijziging artikel M1233 - Rechtstreekse vrije schop
De VSC is akkoord.
12.
(VV-18-24) Voorstel wijziging artikel M1413 - De terreinafgevaardigde
De VSC vraagt, om uniformiteit te behouden, toe te voegen: ‘en draagt een witte armband.’
De VSC is akkoord met de gemaakte bemerking.
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13.

(VV-18-25) Voorstel wijziging artikel M335 + M1017 + M1018: initiële lijst "spelers van de
eerste ploeg" + Club met meerdere ploegen + Specifieke voorwaarden voor de
eerste herenploegen en satellietploegen
De VSC is akkoord.
14.
(VV-18-26) Voorstel wijziging artikel M1526 - Terugtrekking ● Algemeen forfait
De VSC is akkoord.
15.

(VV-18-27) Voorstel wijziging artikel M1739 - Bijstand en vertegenwoordiging van de
partijen
De VSC is akkoord.
16.

(VV-18-28) Voorstel wijziging artikel M1019 - Specifieke voorwaarden voor deelname aan
wedstrijden van jeugdploegen
De VSC is akkoord.
17.

(VV-18-29) Voorstel wijziging artikel M908 - Transferperiodes voor gewone binnenlandse
transfer
Het gevraagde bestaat reeds of via mogelijkheden die al voorzien zijn in het reglement, verduidelijkt
Jan Van Onsem. Vandaar wordt het punt teruggetrokken n.a.v. zijn toelichting.
18.
Mededelingen Raad van Bestuur Voetbal Vlaanderen
Het punt omtrent de herstructurering KBVB – info FV – VZW wordt besproken.
Jan Van Onsem licht de stand van zaken toe a.d.v de verstuurde documenten die gisteren aan de
leden van de VSC werden overgemaakt. (zie punt 2 – briefwisseling). Er wordt verwezen naar die
documenten voor info. De leden worden gevraagd op- of aanmerkingen door te geven.
Johny Vanspauwen bemerkt dat bepaalde mensen van de ACFF/Pro League hiervan reeds in kennis
werden gesteld, maar dat de VSC last minute op de hoogte werd gesteld.
Benny Mazur maakt de opmerking waarbij men spreekt over een werkingsdocument Good
Governance. Hij geeft aan hiervan niet op de hoogte te zijn. Jan Van Onsem zal dit doorsturen aan de
secretaris VSC.
Johny Vanspauwen maakt de bemerking dat volgens de tijdslijn, de clubs via E-Kickoff geïnformeerd
werden begin april. Vermits niet elk lid van de VSC of andere studiecommissies gerechtigd
correspondent van een club is, is het aangewezen om deze vorm van communicatie uit te breiden
naar leden van de studiecommissies.
Johny Vanspauwen vraagt om een bijkomende vergadering te organiseren met enkel dit agendapunt.
Mogelijke bemerkingen, opmerkingen en/of vragen dienen vanuit de entiteiten, gecentraliseerd te
worden via de secretaris van de VSC, uiterlijk 20 mei.
Deze vergadering wordt gehouden vóór de RVB Voetbal Vlaanderen, en dit op 23 mei om 19u00.
19.
Inbreng vanwege de entiteiten
- Giel Verhelst vraagt naar de toekenning van de eretekens. Er zou gecommuniceerd zijn, via het
verslag van de LAVA, dat dit niet zo zou zijn?
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Indien men de historiek kon aantonen kon men ook in aanmerking hiervoor komen, ook voor de
toetredende federaties maar binnen de limieten die het reglement voorziet.
Giel dient navraag te doen bij de LAVA naar de juiste toedracht hiervan.
-Ten tweede vraagt Giel naar de kleuren van uitrusting waarbij alles (shirt/short/kousen) verschillend
moet zijn. Geldt dit ook voor het recreatief voetbal?
De VSC geeft aan dat dit geldt voor de eerste ploegen van het veldvoetbal, niet voor de jeugd.
-Etienne D’Eer vraagt of de voorstellen vanuit het futsal, zie punt 7 + 8, zeker nog dit seizoen goed te
keuren. Deze worden door de secretaris VSC zo snel mogelijk overgemaakt aan de secretaris NRC.
-Jorg Keldermans geeft aan dat een voorstel vanuit de VACHA in de maak is omtrent de
vereenvoudiging van de Interprovinciale eindronde Voetbal Vlaanderen. Dit wordt overgemaakt aan
de secretaris VSC. Te agenderen volgende zitting.
-Betty Van Proeyen bemerkt dat vorige vergadering gezegd werd dat een tekst zou komen omtrent
art.B1019. Dit was een miscommunicatie tussen Betty en Jan Van Onsem, waarbij de tekst vandaag
niet werd geagendeerd.
Johny Vanspauwen vraagt dit door te sturen naar de secretaris van de VSC en de NRC. Te agenderen
volgende zitting.
-Benny Mazur stelt voor aan Betty van Proeyen om het dossier ‘Voorstel wijziging art. V1571 – 1573 –
1575 – 453 jeugdkampioenschap Voetbal Vlaanderen’ terug in te dienen, verwijzend naar de zitting
van december.
Er werd toen per brief gestemd voor een tijdelijk akkoord tot 30 juni 2019. Het betreft toetreding van
meisjesteams tot de interprovinciale en provinciale jeugdkampioenschappen Voetbal Vlaanderen.
Destijds werd gezegd dat er debatten zouden gevoerd kunnen worden over alles wat veel breder is,
verwijzend naar het eerder ingediend dossier met linken naar de artikels rond auditvoorwaarde,
specifieke kwalificatievoorwaarden. Bijgevolg vraagt hij dat als men aan de volgende competitie wil
deelnemen, dit opnieuw ingediend wordt.
-Wim Fonteyn heeft een vraag omtrent 1ste ploegen B die volgend seizoen vanuit nationale in de
provinciale reeksen gaan voetballen. De voorwaarden naar overgangen verschillen van het nationaal
t.o.v. het provinciaal voetbal. Er kunnen in januari nieuwe aansluitingen gebeuren, onder bepaalde
voorwaarden, maar kan die speler meedoen in die B-ploeg omdat die niet meer voldoet aan de
normen van het provinciaal voetbal? Dit staat niet expliciet vermeld in de tabel in art.B908.
De vraag werd vorig jaar gesteld aan het Uitvoerend Comité waarop het antwoord negatief was, zegt
Jan Van Onsem.
De secretaris van de NRC wordt gevraagd of er een interpretatie was omtrent art.B908.
-Johny Vanspauwen vraagt de entiteiten om de nieuwe voorstellen tijdig en in de geijkte lay-out
door te sturen aan de secretaris VSC.
De werkwijze en het voorbeeld van een lay-out werd via mail aan de leden overgemaakt op 10
augustus 2018. De agenda VSC wordt uiterlijk de 3de werkdag van de maand van de zitting verstuurd.
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn/haar inbreng tijdens deze vergadering.
Johny Vanspauwen
Voorzitter

Ben Doumen
Secretaris
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