
 

                                               Vlaamse Studiecommissie (VSC) 
                       Zaterdag 10 oktober 2020 - 10.00 uur  – Bondsgebouw Wommelgem 

 

 

1 

 

Aanwezig:          
Voorzitter:        Wim Fonteyn 
VACHA 1ste nat.:     André Daems 
VACHA 2de: afdel. VV:    Jorg Keldermans 
VACHA 3de afdel. VV:     Luc Verdonck 
Antwerpen:      Bart Timmermans 
Limburg:      Eric Hoogewys, Bart Neven 
Oost-Vlaanderen:     Marnix Roelands 
West-Vlaanderen:     Jan Brouwers, Walter Lava 
Brabant Voetbal Vlaanderen:    Paul Brams, Jan Van Hout 
Vrouwenvoetbal:     Marc Ronse 
Futsal:       Etienne D’Eer 
Vertegenwoordiging van de Refs:    Kris Van de Velde 
Secretaris VSC:       Ben Doumen 
Vertegenwoordiger Bestuur VV:   Karel Vanwesenbeeck 
Vertegenwoordiger Hoge Raad KBVB:  Johny Vanspauwen 
Leden van het Bestuur VV :                       Willy Ozeel, Jan Van Onsem 
 
Verontschuldigd:  
Antwerpen:      Walter Troonbeeckx 
Oost-Vlaanderen:     Paul De Clippeleir 
Vrouwenvoetbal:     Ann Van Leuvenhage 
Recreatief voetbal:    Giel Verhelst 
Minivoetbal:      Frederick Christophe 
Voorzitter Voetbal Vlaanderen:   Marc Van Craen 
Secretaris-generaal:     Benny Mazur 
Leden van het Bestuur VV :                       Peter Bosmans 
 
 
Welkom 
Wim Fonteyn opent de zitting.  
Voor afscheidnemend lid, Luc Clarysse, wordt een kaartje getekend door de leden als dank voor zijn 
jarenlange inzet en toewijding binnen de werking van de VSC.    
 
 
1.           Goedkeuring verslag VSC 12 09 2020. 
Jan Van Onsem verwijst naar de tussenkomst van Marnix Roelands in zitting van 10 09 2020, punt 10 
‘inbreng vanwege de entiteiten’ – aanvulling op tussenkomst Marnix Roelands: 
Ter verduidelijking heeft Jan een toevoeging gedaan en vraagt of de VSC zich hierin kan vinden (zie 
geel). 
 
* Marnix Roelands – Oost-Vlaanderen - twee vragen omtrent de Croky Cup  
Ten eerste, is de -21 regel ook hier van toepassing? Dit wordt bevestigd én meegedeeld dat de -21 
regel geldt voor iedere  officiële wedstrijd (kampioenschap en beker), ook vriendschappelijk. ( tekst in 
het nieuwe bondsreglement kan eventueel worden aangepast : zie voorstel in kader, indien gewenst 
over te maken aan de HORA) 
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10.7 VERPLICHTE INSCHRIJVINGEN OP HET WEDSTRIJDBLAD  
Artikel B6.109  
De volgende verplichtingen gelden inzake het inschrijven van spelers op het wedstrijdblad van elke 
officiële wedstrijd (kampioenschap en beker) van eerste ploegen 

 
De VSC is akkoord.  Jan Van Onsem zal vragen dit artikel in die zin aan te passen. 
Verder geen bemerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd.  
 
2. Briefwisseling 
Mailverkeer tussen Bart De Leener-Karel Vanwesenbeeck-Jan Van Onsem-Wim Fonteyn betreft een 
ontbrekende zin in art.B6.109 - verplichte inschrijving op het wedstrijdblad. Dit op aangeven van Bart 
Timmermans tijdens VSC 12 09 2020.  
In het mailverkeer werd gemeld dat de ontbrekende zin via een ‘infobullet’ werd aangepast in het 
reglement als “wijziging van tekstuele aard” zonder eerst via de Hoge raad te passeren. 
Intussen is dit aangepast.  
 
Mail vanwege Etienne D’Eer (Oost-Vlaanderen): 
Naar aanleiding van de verkiezing van dhr. Fonteyn Wim tot Voorzitter VSC wordt hij als 
afgevaardigde voor Oost-Vlaanderen vervangen door Paul De Clippeleir.  
 
Mail Vanwege Wim Fonteyn: 
Voorbereiding besprekingen, opstart werkgroep inzake verkiezingsmodaliteiten voor- en 
ondervoorzitters VSC + samenstelling entiteiten e.d.  
Dit wordt verder aangekaart in punt 6 van deze VSC.  
 
3. Agenda HORA 12 10 2020 – standpunten Voetbal Vlaanderen 
1. Verslagen d.d. 15.06.2020, 09.09.2020, 14.09.2020 en 28.09.2020 
Karel Vanwesenbeeck stelt dat het verslag van 15.06.2020 opnieuw op de agenda staat om volgende 
reden: 
De ACFF weigerde dit verslag goed te keuren nadat het verkeerde verslag (na aanpassingen)  
gepubliceerd werd door een technisch probleem. De opmerkingen vanuit de ACFF hadden betrekking 
op het nieuwe reglement.   
Wordt maandag op de HORA rechtgezet.    
 
2. Teksten gestemd op 09.09.2020 en 14.09.2020 
Geen bemerkingen.  
 
3. (20-20) Overmacht - Onderbreking kampioenschappen amateurvoetbal 
Jan Van Onsem zegt dat er zich twee problemen voordoen die een oplossing vragen, zijnde: 
- Voetbal Vlaanderen zegt dat onderbrekingen ruimer moeten bekeken worden dan enkel voor  
corona. Volgens de ACFF heeft het enkel betrekking op corona.  
- De 50% regel. Er dient een regeling te komen waarbij men de 50% gemiddeld zou nemen over alle 
competities in het hele land.  
Dit is uit te klaren binnen een overleg met alle geledingen.  
 
Karel Vanwesenbeeck geeft aan dat komende maandag na de HORA een overlegmoment via Teams 
is gepland.   
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Andre Daems schetst een bijkomend probleem.  
Een speler die positief getest is kan zes weken later nog altijd positief testen maar is niet meer 
besmet en kan ook niet meer overdragen.  
 
Karel Vanwesenbeeck zegt dat een speler in het amateurvoetbal terug kan meespelen als hij negatief 
test.  
Juist dat is het probleem, zegt Andre. Hij zegt dat een speler na zes weken nog positief kan testen.  
Het gevaar in deze is dat de Waalse minister zegt dat bij één positief geval de hele ploeg in 
quarantaine dient te gaan. De gevolgen voor die ploeg kunnen grootschalig zijn. 
 
Andre Daems wordt verzocht contact te nemen met Marc Van Craen en Benny Mazur om dergelijke 
case voor te leggen en mee te nemen in het overleg.  
Wordt maandag op de HORA voorgelegd.  
Wordt vervolgd.  
 
4. (20-26) Ontmoetingsplaats 
Binnen het BA heeft men beslist dat refs niet naar een ontmoetingsplaats gaan tot eind oktober, zegt 
Kris Van de Velde.  
  
Als dit een aanbeveling is vanuit het BA moet dit niet gereglementeerd worden, zegt Marnix 
Roelands. 
 
De VSC geeft aan dat dit een overbodig reglementsvoorstel is.  Wordt aan de HORA meegedeeld.  
 
5. (20-29) Uitstel van een officiële wedstrijd in de Women’s Super League ingevolge een selectie  
                   voor een Belgische nationale ploeg 
Marc Ronse heeft het gevoel dat het gelijkheidsbeginsel geschonden wordt. Het Competitions 
Departement, in overleg met het Womans Football Departement, dient te oordelen of een wedstrijd 
bij  U17 al dan niet wordt uitgesteld, terwijl uitstel sowieso geldt bij de U19 of senioren. In die optiek 
is er geen rechtszekerheid. Dit lijkt op een schending van het gelijkheidsbeginsel waar Marc zich niet 
kan in terugvinden.    
 
Karel Vanwesenbeeck geeft aan dat eerder op een vergadering Voetbal Vlaanderen dit heeft 
tegengehouden waarna het werd aangepast en goedgekeurd volgens de wensen van Voetbal 
Vlaanderen/ACFF.  
Het staat opnieuw op de agenda om de profs erop te wijzen omwille van de tegenstrijdigheid.   
 
Op basis van welke criteria maakt de commissie een beslissing, vraagt Wim Fonteyn? Hij vraagt 
bepaalde criteria toch te specifiëren ter verduidelijking.   
 
Marc Ronse vraagt naar een éénvormige regel zoals bij de U19 en seniores. Men moet voorkomen 
dat geval per geval wordt bekeken door de commissie, waarbij soms uitzonderingen worden 
toegestaan. Dit zal immers leiden tot willekeur en juridische problemen.  
 
De VSC zal op de HORA vragen naar objectieve criteria en vraagt bijgevolg om uitstel.  
 
6. (20-30) Zittingsvergoedingen (opleiders futsal) 
De VSC is akkoord.  
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7. (20-31) Wedstrijdofficials – kader en vergoeding assistent-scheidsrechter 
Paul Brams zegt dat een club uit 1ste prov. vorige week een ASR toegewezen kreeg van 1ste nationale 
die niet slaagde op zijn fysieke testen. 
De club van 1ste prov. heeft hiervoor 45€ betaald.  
 
Kris Van de Velde geeft aan dat, wanneer iemand niet slaagde op zijn fysieke testen en zijn 
herkansing voorbij is, hij teruggeplaatst wordt (of op vrijwillige basis vanwege de ref) naar de 
provincie waarbij de vergoeding geldt die hiervoor van toepassing is.   
Paul Brams dient het secretariaat Brabant VV hiervan in kennis te stellen en vragen om een 
rechtzetting.  
 
De vraag wordt gesteld of IT mee is in dat verhaal? Werd het juiste bedrag, dat van toepassing zou 
moeten zijn, op het wedstrijdblad aangepast?   
 
Bart Neven verwijst naar het feit dat categorie ‘3D/Ar’ niet meer bestaat binnen Voetbal Vlaanderen. 
Kan in die zin de kader in art.B5.19 aangepast worden conform art.B5.29.  
 
Artikel B5.19 
… 
2° Scheidsrechters voor het nationaal en regionaal amateurvoetbal 

 

Scheidsrechters 1D, 2D en 3D 

Assistent-

Scheidsrechters 

1D/Ar, 2D/Ar, 3D/Ar (ACFF) 

en ArProv 

 
De VSC is akkoord mits gemaakte bemerking.  
 
8. Varia 
-- Vergadering van 11 januari 2021 
Vergadering HORA van januari gaat waarschijnlijk niet door gezien deze te kort volgt na de zitting van 
december en gezien de winterstop met beperkt aantal wedstrijden, zegt Karel Vanwesenbeeck. 
Vandaar zal waarschijnlijk ook geen VSC zitting gehouden worden.     
 
-- Verzoeken tot uitzonderlijke validering 
Deze speciale gevallen (acht) zijn te behandelen door de vier stemgerechtigde leden.  
 
4. (VV-20-9) BOEK B – TITEL 7 – Hoofdstuk 2.10 – art.B7.49: Rangschikking en toekenning van   
                vrijkomende plaatsen  +   BOEK V – TITEL 7 – hoofdstuk 1.2 – art.V7.26: Licenties van  
                regionale amateurclub 
Jan Brouwers licht toe. Hij verwijst naar het voorbeeld van club Wingene en Poperinge.   
 
Jorg Keldermans geeft aan dat, als dit voorstel wordt toegepast, het probleem zich zal blijven stellen. 
Hij geeft het voorbeeld van club Lierse wat ook een cascade als gevolg had. Vandaar de vraag dat als 
dit wordt toegepast, dit overal dient toegepast te worden om dergelijke problemen te kunnen 
opvangen. Niet enkel toepassen in 2de en 3de afdelingen maar ook 1A/1B, 1ste nationale.  
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Aanvullend geeft Jorg aan dat de vraag voor onmiddellijke inwerkingtreding niet haalbaar is gezien 
de reglementering tijdens het lopende seizoen niet gewijzigd kan worden.  
Karel Vanwesenbeeck bevestigt dit.   
 
Tot slot verwijst Jorg naar art.B7.49:  
“In geval van degradatie wegens wedstrijdvervalsing, overdracht van patrimonium of het niet- 
bekomen van de vereiste licentie…” 
Deze alinea dient dan ook te worden vermeld in de gele toevoegingen onder art.A/V. 
 
Het meest logische zou zijn, stelt Paul Brams, is dat 1ste provinciale ook een vorm van 
licentievereisten moet hebben.    
 
Luc Verdonck geeft aan dat binnen de VACHA, de werkgroep ‘Licenties’, dit thema gaat behandelen. 
 
Mogelijk kan het ingediende voorstel ook bestudeerd worden binnen de werkgroep ‘Licenties’ en via 
een onderlinge communicatie tussen werkgroep en entiteit West-Vlaanderen naar een oplossing 
gezocht worden? 1ste Provinciale wordt immers betrokken in het verhaal, vandaar kunnen zij ook hun 
ideeën voorleggen. De provinciale entiteit mag in deze niet gepasseerd worden, zegt Wim Fonteyn. 
 
Het advies van de werkgroep/VACHA zal aan Voetbal Vlaanderen en VSC overgemaakt worden.  
Op die manier worden alle entiteiten in kennis gesteld, geeft Luc Verdonck aan.   
 
Gezien de gemaakte opmerkingen vraagt de VSC om uitstel.   
 
 5. Mededelingen KBVB en Bestuur Voetbal Vlaanderen  
Jan Van Onsem bespreekt punten van de Raad van Bestuur KBVB.  
Johny Vanspauwen bespreekt punten van het Bestuur Voetbal Vlaanderen.  
 
De besproken punten worden, via een presentatie, samen met het verslag overgemaakt. 
 
 6. Inbreng vanwege de entiteiten       
- Te bespreken op vraag van voorzitter VSC:  
Wim Fonteyn licht de bedoeling van de drie punten toe. Mogelijk kan, via werkgroepen, een aanzet 
gegeven worden zodat hieromtrent volgend seizoen duidelijke afspraken zijn geformuleerd.  
  
   * bespreking oprichten werkgroep verkiezingsmodaliteiten voorzitter VSC + ondervoorzitters VSC  
       (bureau VSC)  + samenstelling entiteiten + stemverdeling verkiezingen 
Aanleiding was het debat dat gevoerd werd in de vorige zitting, voor aanvang van de verkiezingen.  
Dit leidde tot onduidelijkheden waarbij deze modaliteiten in een werkgroep, toekomstgericht, 
dienen te worden herbekeken. 
 
Maken deel uit van een werkgroep, na rondvraag van Wim Fonteyn:  
Marnix Roelands – Luc Verdonck – Paul Brams en Jan Brouwers.  
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   * Bespreking Samenstelling financiële auditcommissie (VV) (onverenigbaarheden) 
Wim geeft duidelijk aan dat de financiële auditcommissie als voorbeeld genomen wordt. Het gaat in 
deze niet om het inhoudelijke van deze commissie maar om de onverenigbaarheden beter te 
specifiëren.  
Binnen bepaalde provincies bestaan al afspraken waarbij bv. in een tuchtcomité iemand naar buiten 
gaat indien hij/zij hierbij betrokken is.  Qua reglementering is er in deze geen echte duidelijkheid. Hij 
vraagt bepaalde afspraken beter af te lijnen.   
 
Marnix Roelands vraagt of externen ook deel mogen uitmaken van de werkgroep? Hij verwijst naar 
een financieel expert (Andre Martens).  
Wim Fonteyn geeft aan dat men in eerste instantie de zaken intern bespreekt. Mocht nadien blijken, 
kan alsnog beroep gedaan worden op advies van een expert.    
 
Johny Vanspauwen wijst erop dat, op niveau KBVB, de Integriteitscommissie bestaat die boven het 
reglement uit advies kan geven om zogenaamde onverenigbaarheden op te heffen of in te voeren.  
Op niveau Voetbal Vlaanderen bestaat de Ethisch Commissie die dezelfde bevoegdheid heeft.  
 
De bedoeling hiervan is om erover na te denken zegt Wim Fonteyn. Dit hoeft niet in teksten gegoten 
te worden maar in bepaalde cases vraagt dit om een oplossing inzake de onverenigbaarheid.  
 
Tot slot, geeft Johny Vanspauwen aan dat, binnen het Bestuur Voetbal Vlaanderen jaarlijks de 
onverenigbaarheden geval per geval worden besproken alsook advies wordt gegeven.   
 
Conclusie: Hier is geen werkgroep vereist gezien het bestaan, de input en expertise vanwege de 
Integriteitscommissie, de Ethische Commissie en het Bestuur Voetbal Vlaanderen.  
 
   * Bespreking n.a.v. een interventie tijdens het bestuur VV betreft het zetelen in een comité/ 
      commissie en de afspraken hieromtrent naar onverenigbaarheid gelet op de te behandelen  
       zaak 
Eric Hoogewys geeft aan dat dit punt kan besproken worden op de zitting van 4 november waarbij 
alle voorzitters van de Vlaamse Provinciale Comités vergaderen.    
Wim Fonteyn vraagt Bart Timmermans (Vz PC Antwerpen) of Eric Hoogewys (Vz PC Limburg) of zij in 
de volgende zitting van de VSC hier kort verslag over kunnen uitbrengen.   
 
- Bart Neven - Limburg:        
1/ Niveaucodes. Nog teveel uitslagen met grote verschillen. Het prov. secretariaat tracht clubs voor 
de tweede ronde schriftelijk te contacteren/informeren om de juiste codes toe te passen.  
2/ Boetes bij het afsluiten van het wedstrijdblad. Is er enkel nog één boete zijnde voor het laattijdig 
insturen van het wedstrijdblad?  
De boete wanneer een wedstrijdblad voor aanvang van de wedstrijd niet werd afgesloten zou 
afgeschaft zijn. Mocht het toch voorvallen dient het gemeld te worden, zegt Jan Van Onsem.  
Aanvullend hebben veel afgevaardigden problemen met inloggen. Zo ontstaat de kans op boetes 
voor het niet kunnen insturen van wedstrijdbladen.  
3/ De inschrijvingen van de ploegen dienden te gebeuren tegen 11 mei. De vraag is om zowel de U6 
als de U7 ploegjes op een later moment (september) in te schrijven. 
4/ Bestaat de mogelijkheid om refs te betalen via rekening-courant i.p.v. contante betaling?  
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Kris Van de Velde verwijst naar het verhaal van de ontmoetingsplaatsen. Het is weer een extra 
discipline die mensen in de clubs zich moeten opleggen. Of het wordt vergeten of het verkeerde 
bedrag wordt overgeschreven wat weer kan leiden tot lange discussies of klachten.  
 
- Jorg Keldermans - VACHA: 
1/ In geval dat de competitie wordt stilgelegd wegens corona en in tussentijd worden spelers 
aangesloten, zijn deze speelgerechtigd als de competitie hernomen wordt?  
Jan Van Onsem zegt dat als de competitie herbegint op later tijdstip, de competitie vervolgd wordt. 
De logica zou zijn dat het in deze niet gaat over een uitgestelde wedstrijd maar een verschoven 
wedstrijd.  
Jorg stelt de vraag of vanuit Voetbal Vlaanderen hierover gecommuniceerd kan worden zodat clubs 
dit niet verkeerd beoordelen.    
2/ In hogere afdelingen worden clubs gedwongen elders te spelen bij het herplannen van 
wedstrijden omdat ze niet beschikken over een gekeurde verlichting. Hij vraagt Voetbal Vlaanderen 
en de Organisatiecomités meer flexibiliteit om toch niet elders te moeten gaan spelen. 
 
- Johny Vanspauwen: 
Raad van State geeft negatief advies omtrent het nieuw wetsvoorstel rond het verenigingswerk.  
 
 
Wim Fonteyn dankt iedereen voor zijn/haar inbreng tijdens deze vergadering.  
 

 
Wim Fonteyn                                                                                       Ben Doumen   
Voorzitter                                                                                             Secretaris  


