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Q & A scheidsrechters (update 30/09/2021) 
 
 
Kan de kalender in RefAssist gedeeld worden met uw vaste partner? 
 
Neen. Een oplossing is om een printscreen te maken van je kalenderoverzicht en dit doorsturen aan 
je partner. 
 
Kunnen we nu wél een melding krijgen van zodra we "nieuw" aangeduid zijn? Vroeger was dit 
enkel bij wijzigingen. / Krijgen we een automatische melding via mail als we een aanduiding 
krijgen? 
 
Ja! Een notificatie in de applicatie, alsook een automatische mail bij een nieuwe aanduiding. Elke 
scheidsrechter kan deze zaken apart instellen onder zijn profiel bij RefAssist. 
 
Stel: ik geef in programma door dat ik kan fluiten van 16 tot 20u, denkt het programma dan 
dat ik de match om 20u nog kan fluiten? Is het uur, het uur dat je van huis weg kan of het start 
uur van de match?  
 
RefAssist en de aanduiders kunnen niet weten hoeveel speling er moet zijn voor elke scheidsrechter 
afzonderlijk. Het uur dat je ingeeft, is ook het startuur waarop je voor de wedstrijd beschikbaar of 
onbeschikbaar bent. Indien je beschikbaar bent tot 20h, gaan wij ervan uit dat je een wedstrijd kan 
fluiten die start om 20h. Ben je in verlof vanaf 19h45, sta je in het rood voor wedstrijden vanaf 20h. 
Soms is dit verveld als je wordt aangeduid voor een verre verplaatsing. Je kan altijd ingeven in de 
opmerking dat je bvb. rekent op een max. verplaatsing van 1u. 
 
Kan ik op een willekeurige dag omschakelen van vrijwilliger statuut naar verenigingswerker? 
 
Ja, er is wel een verwerkingstijd van enkele dagen nodig bij het secretariaat. Je moet een nieuwe 
overeenkomst opstarten en je oude afsluiten. Daarnaast moeten we een aangifte doen VOOR je 
eerste effectieve wedstrijd als verenigingswerker. 
 
Kan je de km-vergoeding vervangen door een verhoogde forfaitaire vergoeding? 
 
Neen, dit mag niet. De forfaitaire vergoedingen liggen vast voor iedereen en het max. aantal km dat 
vergoed mag worden is beperkt. 
 
Mag een student verenigingswerk doen? 
 
Neen. Dit geldt ook voor werkzoekenden of bvb. huismannen/vrouwen. 
Verenigingswerk is enkel voor loontrekkenden, ambtenaren of zelfstandigen in hoofdberoep. 
 
Vervangt RefAssist het platform? 
 
Neen RefAssist is op dit ogenblik voornamelijk in gebruik als tool om de beschikbare data op te 
volgen. 
Er gebeuren we aanduidingen in RefAssist, maar het platform blijft op dit ogenblik (30/09/2021) de 
referentie voor de aanduidingen. 
 
Wat moet ik doen als ik last minute een wedstrijd moeten afzeggen? 
 
Wij gaan in eerste instantie ijveren om dit zo weinig mogelijk voor te hebben. Dit kan door de 
beschikbare data in RefAssist zo goed mogelijk up-to-date te houden. 
Beschikbare data kan je aanpassen tot 2 weken op voorhand.  
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Afzeggingen tot een week op voorhand kan je via mail doorgeven.  
Binnen de week op voorhand vragen we je om altijd telefonisch contact op te nemen met de 
verantwoordelijke aanduider. 
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