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Aanwezig : 

Voorzitter :     Wim Fonteyn 

VACHA 1ste nat. :    André Daems  

VACHA 2de: afdel. VV :   Steven Van Geeteruyen 

VACHA 3de afdel. VV :   Luc Verdonck   

Antwerpen :     Bart Timmermans, Walter Troonbeeckx 

Limburg :     Bart Neven 

Oost-Vlaanderen :    Paul De Clippeleir, Philippe De Meyer 

West-Vlaanderen :    Walter Lava, Marc Clicteur 

Brabant Voetbal Vlaanderen :  Jan Van Hout, Jeroen Truyens  

Vertegenwoordiging van de Refs : Kris Van de Velde 

Vrouwenvoetbal :    Marc Ronse, Ann Van Leuvenhage  

Futsal :     Etienne D’Eer 

Recreatief voetbal :   Giel Verhelst 

Voorzitter Voetbal Vlaanderen :  Marc Van Craen 

Algemeen Directeur :   Philippe Rosier 

Secretaris VSC :    Peter Croes 

Vertegenwoordiger Bestuur VV : Karel Vanwesenbeeck 

Vertegenwoordiger Hoge Raad KBVB : Johny Vanspauwen 

Leden van het Bestuur VV :  Peter Bosmans  

 

Verontschuldigd : 

Limburg :     Eric Hoogewys  

Oost-Vlaanderen :    Marnix Roelands 

West-Vlaanderen :    Jan Brouwers  

Minivoetbal :    Frederick Christophe 

Leden van het Bestuur VV :  Willy Ozeel  

Hoofd Sporttechnisch Departement : Bob Browaeys 

 

Welkom 

Wim Fonteyn opent de zitting.  Hij is blij om iedereen opnieuw live te mogen ontmoeten op 

de nieuwe hoofdzetel van Voetbal Vlaanderen te Strombeek-Bever.  

Hij wenst in eerste instantie iedereen te bedanken voor de steun en het medeleven dat hij 

en zijn familie mocht ervaren bij het overlijden van zijn vader. 

De voorzitter vraagt een minuut stilte voor iedereen die ons het afgelopen jaar, niet alleen 

door Covid-19, verlaten heeft.  

 

Vervolgens heet hij de mensen die nieuw zijn, van harte welkom.  

Hij geeft het woord aan de nieuwe Algemeen Directeur, de Heer Philippe Rosier. Deze 

wenst in eerste instantie de aanwezige leden van de Raad van Bestuur van Voetbal 

Vlaanderen te bedanken voor het vertrouwen.  Hij kijkt uit naar de samenwerking en hij 

onderstreept ook het belang van de VSC in de werking van Voetbal Vlaanderen. 
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Wim Fonteyn hoopt dat we binnenkort het Covidverhaal achter ons kunnen laten en dat 

we opnieuw normaal kunnen voetballen binnen Vlaanderen. Hij wenst samen met alle 

entiteiten op dezelfde dynamische manier verder te werken, en daar waar het kan aan 

deze werking nog verbeteringen aan te brengen.  

 

Als laatste overloopt hij de verontschuldigingen die binnengekomen zijn, en deelt mee wie 

er in vervanging aanwezig is.     

 

1.           Goedkeuring verslag VSC 11 06 2021.   

Het verslag wordt goedgekeurd.  

 

2. Briefwisseling 

Nihil. 

 

3.  Samenstelling VSC 

De vertegenwoordigers van de entiteiten hebben hun zetelende leden voor het seizoen 

2021-2022 overgemaakt aan de secretaris van de VSC. 

Volgende wijziging in de samenstelling: 

Brabant Voetbal Vlaanderen: Jeroen Truyens ipv Paul Brams. 

De Heer Jeroen Truyens stelt zich kort voor.  

 

4. (her)verkiezing Ondervoorzitters VSC 

Eén verkiezing via stembrieven wordt ter plaatse gehouden om de 2de ondervoorzitter 

aan te duiden.  Er waren hiervoor twee personen kandidaat, namelijk Jan Brouwers en 

Bart Timmermans. 

18 geldige stemmen werden uitbracht: 

- 12 stemmen voor Bart Timmermans; 

- 4 stemmen voor Jan Brouwers; 

- 2 blanco stemmen; 

Bart Timmermans werd zodoende verkozen tot 2de ondervoorzitter van de VSC.  

 

Door middel van handgeklap van de VSC leden worden respectievelijk verkozen:  

- Andre Daems als 1ste Ondervoorzitter VSC   

- Giel Verhelst als 3de  Ondervoorzitter VSC   

(zie Boek V - titel 2 - hoofdstuk 5 - art. V2.31 - samenstelling bureau VSC) 

 

5. Agenda Hoge Raad 13 09 2021:  standpunten Voetbal Vlaanderen  

5.1. Verslag d.d. 30.06.2021 en 16.07.2021 

Geen opmerkingen. 

 

5.2. Teksten gestemd op 30.06.2021 en 16.07.2021 

Marc Van Craen en Wim Fonteyn pleiten om in de toekomst eenvoud en gelijkheid in te 

bouwen in het bondsreglement. Voor bepaalde partijen zijn de regels TE moeilijk. 
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Giel Verhelst stelt zich zeer tevreden met toepassing binnen het recreatief voetbal gelet 

op de vele kleine blessures.  De 5 wissels zijn zeker niet overbodig. 

 

5.3. Samenstelling van het bureau van de Hoge Raad 

Geen opmerkingen. 

 

5.4. Samenstelling van de delegaties binnen de Hoge Raad 

Geen opmerkingen. 

 

5.5. Werkingsreglement 

Karel Vanwesenbeeck deelt mee dat de twee punten die geschrapt worden, wel reeds in 

het bondsreglement opgenomen zijn. 

De VSC is akkoord na deze opmerking.  

 

5.6. (21-02) Wedstrijdblad 

De VSC is akkoord. 

 

5.7. (21-03) Hervatten wedstrijd 

Luc Verdonck vraagt om dit ook toe te passen binnen het amateurvoetbal. Is te bespreken 

in de loop van het jaar en mogelijk in te voeren vanaf het seizoen 2021-2022. 

Steven Van Geeteruyen stelt dat de opgemaakte teksten, indien dit ook door het 

amateurvoetbal zal worden opgenomen, binnen een duidelijker vorm moeten worden 

opgemaakt. 

Wim Fonteyn stelt dat dit onderwerp kan worden opgenomen binnen een werkgroep. 

De VSC is akkoord na deze opmerkingen. 

 

5.8. (21-04) Vormingstraject voor daders van discriminerende handelingen of 

uitlatingen 

De VSC is akkoord. 

 

5.9. (21-05) Leeftijd van de speelsters in gemengde categorieën 

De VSC is niet akkoord met dit voorstel. Voetbal Vlaanderen heeft geen bezwaar dat dit 

voorstel een A-artikel zal worden.  

Zie hieronder advies van Bob Browaeys. 

 

Voorstel van ACFF om in alle gemengde competitie meisjes 2 jaar jonger in gemengde 

categorieën te laten spelen (wijziging art. B4.102)  

Advies sporttechnisch departement Voetbal Vlaanderen (09/09/21).  

We steunen ten volle de achterliggende doelstelling van het ACFF-voorstel, namelijk dat het 

aanbieden van een jeugdcompetitie, waar spelplezier en leermomenten centraal staan, voor 

ieder kind (jongen of meisje) cruciaal is om drop-out te vermijden.  

Ook al is dit een B-artikel, Voetbal Vlaanderen dient hier ons inziens geen goedkeuring over 

te geven aangezien dit de organisatie van een jeugdcompetitie betreft waarvoor de vleugels 

autonoom bevoegd zijn. We verwijzen hierbij naar artikel B4.104 “De vleugels kunnen een 
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speler of speelster die aantreedt in de gewestelijke jeugdreeksen een leeftijdsdispensatie 

om specifieke redenen toestaan.”  

Dit neemt niet weg dat Voetbal Vlaanderen in deze een inspirerende rol kan hebben 

waardoor Waalse meisjes, die later voor voetbal kiezen en hierdoor een technisch tactische 

achterstand hebben, de juiste jeugdcompetitie aangeboden krijgen.  

Sinds het seizoen 2018-2019 biedt Voetbal Vlaanderen immers naast de medische afwijking 

een leeftijdsdispensatie om specifieke redenen tot U17 op gewestelijk niveau aan en dit 

niet alleen voor meisjes maar ook voor jongens. Er zijn immers ook jongens, die later dan 

U6-U7 met voetballen in competitieverband starten of die minder vaardig zijn dan hun 

leeftijdsgenoten. Hierdoor sluiten we discriminatie tussen jongens en meisjes alvast uit.  

Voor de specifieke inhoud van deze vorm van leeftijdsdispensatie verwijzen we hier naar 

artikel B4.104.  

 

  
Het ACFF-voorstel omvat een algemene uitbreiding van 1 jaar naar 2 jaar voor alle 

leeftijden en op alle niveaus en dit enkel voor meisjes. Voor ons schuilt er in deze algemene 

regel een gevaar. Door deze mogelijkheid “standaard” aan te bieden, bestaat de kans dat 

veel clubs dit ook “standaard” gaan toepassen waardoor kinderen net niet in de juiste 

competitie terecht komen en daardoor mogelijks afhaken. Op provinciaal en interprovinciaal 

niveau is hier alvast geen noodzaak voor aangezien op dat niveau de voetballende meisjes in 

se geen technische of tactische achterstand ondervinden. 
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De fysieke verschillen tussen jongens en meisjes zijn minder groot voor de start van de 

puberteit dan erna (bij de jongens is dit gemiddeld U14). Precies daarom stelt de regel dat 

de meisjes pas vanaf U15 2 jaar jonger in een gemengde competitie op alle niveaus kunnen 

spelen. Met andere woorden, er is geen noodzaak om de regel van 2 jaar uit te breiden naar 

alle leeftijdsgroepen.  

Omwille van bovenvermelde redenen staat Voetbal Vlaanderen reeds enkele jaren enkel op 

gewestelijk niveau een leeftijdsdispensatie om specifieke redenen toe. Geen veralgemening 

maar een geïndividualiseerde aanpak ervaren wij als de beste oplossing. Voor de competitie 

2021-2022 betreft dit momenteel 81 meisjes (op totaal van 1786) die deze 

leeftijdsdispensatie krijgen, namelijk om 1 jaar lager dan de reglementaire leeftijd in een 

gemengde jeugdcompetitie op gewestelijk niveau aan te treden. 51 clubs dienden 

dergelijke aanvraag in.  

De administratieve last om deze regel in de praktijk toe te passen wordt door ons 

Sporttechnisch Departement als beheersbaar ervaren. Uiteindelijk doen we deze minimale 

extra inspanningen graag voor het welbehagen van het kind.  

Deze leeftijdsdispensatie om specifieke redenen wordt daarom door onze clubs, de 

ouders en de kinderen die hiervan gebruik maken, als positief ervaren.  

Misbruik tenslotte wordt omwille van de sociale controle amper vastgesteld. 

 

5.10. (21-06) Match delegate 

De VSC is akkoord. 

 

5.11. (21-07) Format beloften 

Luc Verdonck stelt dat de organisatie binnen de werkgroep U23 te bespreken is. 

Karel Vanwesenbeeck vestigt de aandacht op “Impact assessment werking KBVB = NEE”.  

Ook de gestelde ploegen moeten over een licentie beschikken als ze willen deelnemen aan 

de desbetreffende competities. Dit is eveneens grondig te bespreken binnen de werkgroep 

U23. 

De VSC is akkoord. 

 

5.12. (21-08) Uitdoelpunten 

Alle geledingen gaan akkoord om de toepassing in voege te laten gaan voor ALLE 

competities. Het bondsreglement staat ten allen tijde boven de modaliteiten. 

Eenvoud en gelijkheid is hier terug aan de orde. 

De VSC is akkoord.  

 

5.13. Varia 

 

6. Mededelingen KBVB en Bestuur Voetbal Vlaanderen  

Marc Van Craen licht de besproken punten toe van Bestuur Voetbal Vlaanderen: 

- Robert Huygens is verkozen tot voorzitter van de KBVB. 

- Paul Van Der Schueren is als onafhankelijk lid toegetreden tot de raad van bestuur. 

- Aanstelling van Philippe Rosier als Algemeen directeur. 
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- De invulling van de wedstrijden door scheidsrechters – in de wandelgangen en in de 

pers. 

- Coronaprotocol is goedgekeurd vanaf 1ste nationale afdeling. 

 

7. Inbreng vanwege de entiteiten/varia             

- Kris Van de Velde (vertegenwoordiger van de refs) bespreekt de gevolgen van 2 jaar 

Corona binnen de Arbitrage. Er is merkelijk meer uitstroom. Hierdoor stellen zich o.a. 

problemen bij de aanduidingen van scheidsrechters in wedstrijden van 4de provinciale.  

Retentie is een heel moeilijk verhaal, maar de rekrutering loopt nog steeds en aan de 

doorstroming moeten we blijven werken. 

 

Specifiek in Oost-Vlaanderen heeft men de meeste ontslagen scheidsrechters binnen het 

contingent dat in aanmerking komt voor het leiden van reserven- en jeugdwedstrijden.  De 

beschikbaarheid is vooral een probleem bij de jeugd, ze hebben zoveel andere 

mogelijkheden. 

 

Marc Van Craen stelt dat niet elke scheidsrechter carrière wil maken en dat we ook deze 

mensen nodig hebben, waarop Kris Van de Velde opmerkt dat het nog altijd een hobby is 

met een aantal verplichtingen en dat men nu reeds héél flexibel te werk gaat. 

 

Bart Neven vraagt tot hoe lang voor aanvang van de wedstrijd, de scheidsrechters kunnen 

intekenen via de open aanduidingen?  Dit kan tot 3 uur voor aanvang van de wedstrijd en 

de clubs zien dit onmiddellijk online.  

 

Peter Bosmans laat weten dat vrijdag om middernacht de open aanduidingen verdwijnen.  

Dus clubs die op zaterdagochtend vaststellen dat er op een wedstrijd geen scheidsrechter 

staat, dan zal er daarvoor waarschijnlijk ook geen meer komen.  

 

Wim Fonteyn zegt dat deze werkwijze niet gekend is bij de clubs en dat het Bureau 

Arbitrage dit best zo snel mogelijk zou communiceren.  

 

Kris Van de Velde deelt nog mee dat er, door de uitbreiding van het aantal wisselspelers 

bij klimmen en dalen, nu ook 4 spelers gelijktijdig mogen opwarmen achter de AR.  

 

- Bart Neven (Limburg) vraagt om de deadline van de inschrijvingen voor U6 - en bij 

uitbreiding voor U7 – mogelijk te maken tot half september. Pas nadien dan de reeksen 

op te maken en de competitie van start te laten gaan in oktober. 

 

Hij stelt ook vast dat er binnen KBVB een IT-probleem is dat elk jaar opnieuw de kop 

opsteekt in augustus en september.  Dit zijn bij de clubs de drukste momenten van het 

seizoen, vooral voor wat betreft de aansluitingen/inschrijvingen van hun leden. Ook de 

mooie app, die ongetwijfeld veel geld gekost heeft, ligt die periode vaak “plat”.  

Philippe Rosier geeft dit door aan het Digital Office.   

 



 

Vlaamse Studiecommissie (VSC) 
Zaterdag 11 september 2021 – 10u00 – in Strombeek-Bever   

 

7 

 

- Paul De Clippeleir (Oost-Vlaanderen) vraagt of het niet mogelijk is om een uniforme 

werkwijze voor de terreinkeuring en vooral ook voor de herkeuringen, op te nemen in het 

reglement.  Hij wijst erop dat Antwerpen hiervoor een goed systeem heeft uitgewerkt. 

 

Marc Van Craen stelt zich de vraag of dit in het reglement dient opgenomen te worden? 

Het is beter om hiervoor een uniforme methodiek uit te werken en deze toe te passen over 

gans Vlaanderen.  

 

- Giel Verhelst (recreatief voetbal) deelt de bekommernis van Bart Neven i.v.m. de 

problematiek bij de inschrijvingen van de U6- en U7-ploegjes, maar merkt op dat er zich 

bij de U21 op dat gebied ook nog steeds een probleem stelt.  Door de “tweede-zit” zijn er 

bij aanvang van het seizoen veel forfaits in deze reeksen, ook zo begin januari.  Stelt voor 

om hierover eens na te denken, en eventueel ook de competitie voor deze 

leeftijdscategorie later aan te vangen en eventueel in december te laten doorlopen. 

 

Marc Van Craen merkt op dat dit ook een probleem is voor scheidsrechters van die 

leeftijdscategorie.   

 

- Luc Verdonck (VACHA) deelt mee dat zij een voorstel gaan indienen om de 

licentievoorwaarden te versoepelen voor 1ste nationale, zodanig dat de clubs uit 2de 

nationale de stap hogerop toch durven of kunnen zetten.  Men wil de verplichting om 5 

spelers te hebben met het statuut van betaalde sportbeoefenaar laten schrappen. Alle 

Vlaamse clubs van 1ste nationale staan ook achter dit voorstel doch de Waalse clubs 

twijfelen nog.    

 

Vervolgens wenst Luc Verdonck nog mee te delen dat Vacha vaststelt dat de beslissingen 

naar reglementen toe, van zowel de HORA alsook deze van de VSC, niet snel genoeg op de 

website komen te staan.  

 

Hij wenst eveneens te vragen of het niet mogelijk is om de kosten van de scheidsrechter 

ook te vermelden op E-Kickoff, bij de organisatie van vriendschappelijke wedstrijden.   

Kris Van de Velde denkt dat dit bewust zo gedaan is, omdat de vergoeding afhangt van de 

categorie van de ref die deze wedstrijd komt leiden. En dit kan bij vriendschappelijke 

wedstrijden soms variëren.  

 

- Walter Lava (West-Vlaanderen) deelt mee dat hun clubs van 1ste provinciale zich afvragen 

wat er allemaal dient te gebeuren om aan de licentievoorwaarden van 3de nationale te 

voldoen.  

 

Marc Van Craen zegt dat deze voorwaarden in het reglement staan. 

 

Bart Timmermans geeft nog mee dat VV zelf initiatief gaat nemen om de clubs van 1ste 

provinciale hieromtrent te contacteren. Johny Vanspauwen zegt dat Nand De Clerck dit 

doet, en goed doet. 
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Walter vraagt vervolgens of het mogelijk is om de eerstvolgende vergadering van de VSC 

op vrijdagavond te laten doorgaan? De vergadering beslist unaniem om deze te behouden 

op zaterdag 9 oktober 2021, met aanvang te 09.00 uur en met de mogelijkheid om te 

volgen via Teams. 

(nvdr: ondertussen is beslist dat de vergadering van 9 oktober 2021 niet doorgaat) 

 

- Karel Vanwesenbeeck (vertegenwoordiger bestuur VV) wenst nog een antwoord te geven 

naar aanleiding van de interventie van Luc Verdonck, met name dat wanneer er 

beslissingen in de HORA genomen worden, deze dan ook vóór de 1e van de volgende 

maand in het reglement aangepast worden. Maar dit moeten dan wel definitieve 

aanpassingen zijn. Op het moment dat het in voege gaat, is het meestal al aangepast. 

 

André Daems zegt dat de tijdelijke punten van de overgangsperiode voor het reglement 

seizoen 2020-2021, nog altijd vermeld staan in dit reglement op de site. Karel 

Vanwesenbeeck heeft deze opmerking gemaakt op de laatste vergadering van de HORA 

op 30 juni jl., en de juridische dienst heeft dan beslist dat er enkele zouden blijven staan.  

Maar hij neemt aan dat diegene die voorlopig waren voor seizoen 2020-2021 en die 

vervangen zijn door voorlopige voor seizoen 2021-2022, dat die er niet dubbel opstaan.  

Hij zal dit verder opvolgen. 

 

Tot slot bespreekt hij een punt dat vorig jaar goedgekeurd is, aangaande de bondskaarten 

en de anciënniteit waarvoor er in het bondsreglement opgenomen is dat de leden van de 

VSC, een anciënniteit 2 krijgen. Er is destijds de vraag gesteld om de geschiedenis van de 

VSC door te geven aan de secretaris van de HORA, en dit vanaf het begin van de VSC, 

zijnde 2014. 

 

Hij vraagt aan de voorzitter en de secretaris van de VSC om dit ter harte te nemen, op te 

zoeken en door te geven aan de secretaris van de HORA. 

 

Wim Fonteyn wenst iedereen te danken voor zijn/haar inbreng in deze zitting.   

 

Wim Fonteyn   Peter Croes 

Voorzitter   Secretaris  

 

 


