KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND – RAAD VAN BESTUUR
PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING GEHOUDEN DOOR DE RAAD VAN BESTUUR
OP DINSDAG 21 NOVEMBER 2017 TE BRUSSEL OM 17u30

GOEDGEKEURD
Aanwezig:
Michel LOUWAGIE – voorzitter KBZB
Wouter GEORGES – secretaris-generaal KBZB
Christian LIPPENS – juridisch adviseur KBZB
Johnny VAN DER STRAETEN, bestuurder VZF.
Bernard PAREZ – Marc HUBERTY, bestuurders FFBN.
Verontschuldigd:
Guy LEMAIRE (FFBN)
Lieven DORNEZ – Koen DE CARNE (VZF)
01. Notulen
De notulen van de vergadering gehouden op 17.10.2017 worden goedgekeurd.
02. Algemene Werking & Financiën
02.1. Nationale Loterij * subsidie 2017.
De RVB neemt akte van de officiële toekenningsbrief van minister WILMÈS.
02.2. Nieuw statuut Federale Overheid
De RVB neemt kennis van deze voorgenomen maatregel met betrekking tot fiscale vrijstelling (500 euro per maand) voor
verenigingswerk (officials, coaches, begeleiders, etc.) en dienstverlening. Dit biedt veel mogelijkheden voor zwemcoaches,
officials en clubmedewerkers en betekent een grote vooruitgang ten opzichte van het bestaand systeem van
vrijwilligersonkostenvergoedingen.
Niettemin zijn er wel enkele kanttekeningen bij dit nieuwe statuut wat betreft de algemene toepassing (niet voor werklozen,
alle betrokken activiteiten moeten elektronisch geregistreerd en aangemeld worden).
Dit statuut verandert ook niets aan het akkoord dat de KBZB afsloot met de FOD Financiën over het specifieke fiscaal statuut
van waterpoloscheidsrechters.
02.3. Onderhoud met Directiecomité WP
Zijn aanwezig: F. WEISE & S. SCAILLET (DIRCOM WP) en P. LEDENT (secretaris SCWP)
De RVB neemt kennis van de voorbereidende nota ingediend door het DIRCOM WP.
Voorzitter LOUWAGIE geeft zijn feedback over de diverse punten van de bovenstaande nota:
• Bondsreglement kan niet gewijzigd worden in de loop van een competitie. Indien gewenst kan er steeds jaarlijks een
voorstel tot reglementswijziging ingediend worden met het oog op volgend jaar/waterpoloseizoen;
• De jaarlijkse contributie voor waterpolospelers werd eerst geschrapt op vraag van SCWP (vertraging opstart WP
Online, meer opleiding nodig bij clubs) maar moet ditmaal absoluut gerealiseerd worden in het boekjaar 2017
(zijnde spelersbijdragen voor waterpoloseizoen 2017-2018);
• Centrale Scheidsrechterscommissie: voorstel om beheer en werking te hervormen naar Engels model van de
Premier League (3 onafhankelijk en neutrale CEO’s aanduiden als verantwoordelijken. Te onderzoeken of eventueel
de beide directeurs van VZF/FFBN hierbij betrokken kunnen worden. Andere optie is het toezicht laten bij RVB.
• Tuchtcommissie WP: onafhankelijkheid van leden en autonomie in disciplinaire rechtspraak en beoordeling.
• DIRCOM WP is verantwoordelijk voor beheer budget, reglementen en werking nationale ploegen, maar in geen geval
voor de praktische en operationele organisatie van de Belgische WP-kampioenschappen en nationale WPcompetities, dit behoort volledig toe aan de Nationale SCWP. Anderzijds is de Nationale SCWP niet betrokken of niet
verantwoordelijk voor het beheer en de werking van de diverse nationale ploegen.
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S. SCAILLET brengt inbreuken op licenties ter sprake. Aangezien dit probleem zich heeft voorgedaan tijdens de lopende
competitie, wordt er overeengekomen om verder niet op te treden (met forfaits en/of boetes) temeer er geen klacht is van
een benadeelde club. Er wordt overeengekomen dat enkel waterpolospelers met een geldige competitievergunning bij een
regionale federale en met een registratie in WP Online rechtsgeldig speelgerechtigd zijn voor deelname aan alle nationale
waterpolocompetities (zowel Belgisch Kampioenschap als Beker van België).
S. SCAILLET stelt zich vragen over de inning van de spelerscontributies. Na toelichting wordt duidelijk gesteld dat de
recuperatie van het KBZB-deficit (boekjaar 2016) met betrekking tot het seizoen 2016-2017 niet dubbel zal aangerekend
worden voor het seizoen 2017-2018. Het betreft louter een uitgestelde invoering vanaf het waterpoloseizoen 2017-2018.
W. GEORGES verzoekt de nodige gegevens te ontvangen van P. LEDENT teneinde deze facturatie nog te kunnen opmaken
voor het einde van het jaar.
F. WEISE erkent de onafhankelijke werking van de Centrale Scheidsrechterscommissie en het beletten van bevoordeling van
eigen clubs of kennissen uit de waterpolowereld (good governance).
Hij stelt voor de boetes wegens tekort aan scheidsrechters voor de clubs te schrappen. Het doorknippen van de
rechtstreekse link tussen clubs en scheidsrechters zou immers een goede evolutie zijn.
Volgens W.GEORGES betekent dit wel een inkomstenverlies voor de KBZB, in afwezigheid van alternatieve inkomsten of
besparingen.
F. WEISE vraagt om zwaardere disciplinaire sancties te voorzien voor coaches bij een jeugdwedstrijd. Dit zal besproken
worden met de andere verantwoordelijke WP-organen.
F. WEISE vraagt om de scheidsrechtersaanduidingen te rationaliseren door het opmaken van een plan waarbij de
scheidsrechterskosten voor de clubs zoveel mogelijk beperkt zouden worden door aanduidingen met minder verplaatsingen
en dus minder onkosten. Dit heeft immers geen enkele invloed op het nationaal waterpolobudget wegens budgetneutraal
(de betaling van alle scheidsrechtersonkosten is immers een financiële nul-operatie voor de KBZB).
P. LEDENT vreest wel dat dit een (negatieve) invloed kan hebben op de kwaliteit en het niveau van de arbitrage in de
verschillende afdelingen.
P. LEDENT is de verantwoordelijke secretaris binnen de Nationale SCWP die zich in hoofdzaak bezig houdt met de algemene
praktische organisatie van de Belgische Kampioenschappen Waterpolo (kalender, wedstrijden, reeksindelingen, wekelijkse
opvolging van resultaten en klassementen, controle speelgerechtigdheid).
Scheidsrechtersaangelegenheden worden beheerd door de CSC zelf. Uiteraard is er een wisselwerking tussen P. LEDENT en
W. GEORGES (Secretaris-Generaal en coördinator Tuchtcommissie WP).
03. Internationale Wedstrijden & Nationale ploegen SWI
03.1. EK SWI 25M Kopenhagen (13-17 DEC 2017)
De RVB bekrachtigt de nationale delegatie van geselecteerde zwemmers en de aangeduide begeleiders.
De RVB neemt kennis van de LEN Travel & Accommodation Assistance en het LEN Prizemoney voor dit EK 25M.
Naar aanleiding van de discussie tijdens de SPCEL SWI, overweegt de RVB de aanpassing en/of de inhouding van KBZBprizemoney in het geval een atleet enkel op zijn/haar voorwaarden al dan niet met een nationale aflossingsploeg wil
zwemmen op EK/WK/etc.
04. Belgische Kampioenschappen
04.1. BK SWI Korte Baan Gent * 11-12 NOV 2017:
De RVB neemt kennis van de uitzonderlijke inschrijvingsstatistieken en de algemene opbrengsten.
Volgens W. GEORGES heeft dit BK ondertussen wel een limiet bereikt qua aantal inschrijvingen en qua aantal zwemmers in
functie van de praktische organisatie en de timing van de ochtendreeksen (gelukkig zijn er 10 zwembanen in de series).
04.2. Bevestiging voorlopige aanbestedingen na 1e oproep dd. 17.10.2017 en definitieve toewijzing
De RVB neemt kennis van de stand van zaken aangaande de betaling van de reglementaire voorschotten.
Het betrokken zwembad te Charleroi werd gecontroleerd door de SCZW (verslag volgt via M. TOPPET).
Aangezien aan alle voorwaarden is voldaan, bekrachtigt de RVB alle BK-aanbestedingen ontvangen bij de 1 e oproep.
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04.3. 18u15 > Opening 2e oproep aanbestedingen organisatie BK SWI-SY-MAS 2018 & 1e oproep organisatie Beker van
België WP 2018.
De volgende afgevaardigden zijn aanwezig: M. TOPPET (SCZW), R. BUGGENHOUT (SCZW) & P. LEDENT (SCWP).
ZWEMMEN
Open Belgian Championships Swimming
> geen aanbestedingen ontvangen
De RVB bespreekt samen met de afgevaardigden van de SCZW de eventuele opties.
S&R ROZEBROEKEN GENT zou dit belangrijk BK kunnen ontvangen in het zwembad van Gent. Hiertoe zouden wel de
oorspronkelijke data met 1 dag vervroegd moeten worden (10-12 mei ipv. 11-13 mei) en is er een tijdelijke overdekking van
het buitenzwembad nodig.
J. VANDER STRAETEN meldt ter zitting dat MEGA desnoods bereid is om deze organisatie op te nemen mits de samen- en
medewerking van een co-organiserende club. W. GEORGES zal verder contact opnemen met MEGA (L. SAMYN & WJ.
LANGASKENS).
Volgens de FFBN-bestuurders zou de club HELIOS Charleroi wellicht niet geïnteresseerd zijn in dit BK maar M. TOPPET zal
niettemin contact opnemen met Y. HERMANS.
SYNCHRO
Belgische Kampioenschappen Synchro Cadetten
> de aanbesteding van de club RSCM wordt weerhouden voor het bedrag van € 205,00; de organisatie wordt hen definitief
toevertrouwd na de betaling van het reglementaire voorschot.
Belgische Kampioenschappen Synchro Juniores
> geen aanbestedingen ontvangen ter zitting.

(NVDR: daags na de zitting werd per gewone post een envelop ontvangen met een aanbesteding van de club ENL SYNCHRO
voor het bedrag van € 105,00. Mits goedkeuring door de SCSY zou dit BK georganiseerd worden op 21 mei 2018 in plaats van
25 februari 2018. Bijgevolg zal de organisatie definitief aan ENL SYNCHRO toevertrouwd worden na betaling van het
reglementaire voorschot).
Belgische Kampioenschappen Synchro Seniores-Masters
> de aanbesteding van de club SKF wordt weerhouden voor het bedrag van € 100,00; de organisatie wordt hen definitief
toevertrouwd na de betaling van het reglementaire voorschot.
MASTERS
1. Belgische Kampioenschappen Masters
> geen aanbestedingen ontvangen
BEKER VAN BELGIË WATERPOLO (1/2 finales A * 26.05.2018 & finales A-B-Dames * 02.06.2018)
> geen aanbestedingen ontvangen
De KBZB zal een tweede en laatste oproep lanceren voor deze bekerorganisaties (met opening tijdens de zitting van de RVB
KBZB dd. 20.12.2017).
04.4. BK Open Water 2018:
De RVB bekrachtigt de toewijzing van de organisatie van het BK Open Water 5KM*7,5KM*10KM aan de club VZW Willebroek
(25-26 augustus).
05. Briefwisseling
05.1. BOIC:
* Info studienamiddag Belgisch Arbitragehof voor de Sport * 27.10.2017 (FRA) & 30.11.2017 (NL): deelname van S. COZIJNS
namens de KBZB.
* Stand van zaken project nationale aflossingsploegen SWI: dit punt werd ook besproken tijdens de SPCEL SWI.
Namens het BOIC heeft P. PREAT laten weten dat er geen budget van het BOIC voorzien wordt zolang er geen sportief
programma is in functie van OS Tokyo 2020. Dit zou besproken worden met de aflossingsverantwoordelijken tijdens de
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Olympische stage te Lanzarote. De RVB wacht op deze feedback, maar niettemin is de RVB verontwaardigd over de attitude
van de coaches die eisen zouden stellen voor hun eigen zwemmers ten nadele van de sportieve sterkte van een
aflossingsploeg.
05.2. FINA
• FINA Water Polo Referees List 2018:
De RVB neemt kennis van het advies van de Centrale Scheidsrechterscommissie om de voordracht van K. DE BOECK en A.
D’HOSSCHE te verlengen en bekrachtigt dit.
• FINA Artistic Swimming Certification Schools 2018: verplichte tweejaarlijkse bijscholing voor de Belgische FINA SY
Judges E. VAN DER GUCHT en C. DENAMUR. Er zijn diverse organisaties in januari en februari (Budapest HUN, Rome ITA en
Hoofddorp NED).
05.3. LEN
• LEN Bureau Meeting * Ostia ITA – 30.09.2017
De RVB neemt kennis van het verslag van deze Bureau Meeting. W. GEORGES geeft enkele toelichtingen.
• LEN Calendar 2018:
De RVB neemt kennis van het overzicht van de aangevraagde Belgische wedstrijden voor de LEN-kalender 2018.
• LEN Water Polo Referees List 2018 (quota NF BEL = max. 2 referees): De RVB neemt kennis van het advies van de
Centrale Scheidsrechterscommissie om de voordracht van K. DE BOECK en A. D’HOSSCHE te verlengen en bekrachtigt dit.
05.4. VZF: nihil.
05.5. FFBN: nihil.
06. Allerlei
06.1. Vergaderkalender KBZB:
De RVB heeft de datum van de vergadering in de maand januari definitief vastgelegd > woensdag 17 januari 2018 om 17u30
(met aansluitend nieuwjaarsdiner).
06.2. Diversen.
Nihil.

Na al deze punten sluit voorzitter Michel LOUWAGIE de vergadering af.
De verslaggever, Wouter GEORGES, Secretaris-generaal.

VOLGENDE VERGADERING RAAD VAN BESTUUR:
WOENSDAG 20 DECEMBER 2017 – 17u30 – BONDSBUREEL BRUSSEL
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