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Verslag AV VST
1. Welkomstwoord Voorzitter
Zie Bijl A
2.

Mededeling aanwezigheden en volmachten

Werkende leden:
•
Badminton Vlaanderen
•
Basketbal Vlaanderen + volmacht Koninklijke Belgische Wierlijders Federatie
•
FROS Multisport Vlaanderen + volmacht Koninklijke Belgische Korfbalbond & Sporta
•
Golf Vlaanderen + Volmacht Vlaamse Hockey Liga
•
Gymnastiek Federatie Vlaanderen
•
Klim- en bergsportfederatie
•
Koninklijke Belgische Voetbalbond
•
Parentee / Psylos
•
Petanque Federatie Vlaanderen
•
Rugby Vlaanderen
•
Sneeuwsport Vlaanderen + Vlaamse Kano & Kajak federatie
•
Tennis Vlaanderen + volmacht Sportievak-federatie
•
Vlaamse Atletiekliga + Danssport Vlaanderen
•
Vlaamse Boksliga + volmacht Skate Vlaanderen
•
Vlaamse Gewichtheffers en Powerlifters Federatie
•
Vlaamse Judofederatie + Vlaamse Taekwondo Bod
•
Vlaamse Karate Federatie + volmacht Vlaamse Schermbond
•
Vlaamse liga Paardensport
•
Vlaamse Schaatsunie
•
Vlaamse Schietsportkoepel + volmacht Squash Vlaanderen
•
Vlaamse Snookerfederatie
•
Vlaamse Tafeltennisliga
•
Vlaamse Wushu Federatie
•
Vlaamse Zwemfederatie
•
Volley Vlaanderen
•
Waterski & Wakeboard Vlaanderen
•
Wind & Watersport Vlaanderen + volmacht Vlaamse Roeiliga
VST heeft 45 werkende leden
27 werkende leden aanwezig

12 volmachten
Totaal 39 stemmen op 45 werkende leden
3.

Goedkeuring verslag van de A.V. 25/03/2019 en de B.A.V. 08/06/2020
Beide verslagen werden unaniem goedgekeurd.

4.

Aanduiding van stemopnemers
De AV aanvaardt Patrick Van Campenhout (Vlaamse Wushu Federatie) en Marc Nobels (Vlaamse Karate

Federatie) als stemopnemers.
5.

Jaarverslag 2019 (Voorzitter)
Zie Bijl B

6.

Goedkeuring resultatenrekening 2019
De resultatenrekening 2019 wordt unaniem goedgekeurd.

7.

Verslag rekeningnazichters
Het verslag van de rekeningnazichters Marc Nobels (Vlaamse Karate Federatie) Bert Vanhorenbeeck

(Badminton Vlaanderen) werd toegelicht door Marc Nobels. Er waren geen vragen.
8.

Kwijting van de bestuurders
De AV verleent unaniem kwijting aan de bestuurders

9.

Aanduiding rekeningnazichters
De rekeningnazichters Marc Nobels (Vlaamse Karate Federatie) Bert Vanhorenbeeck (Badminton

Vlaanderen) worden unaniem herkozen als rekeningnazichter.
10. Begroting 2021
De begroting wordt toegelicht door de penningmeester. Door de uitbreiding van het VST met een kamer voor
Grensoverschrijdend Gedrag (GG) en de voorziene uitbreiding van de Doping kamer met breedtesporters is er de
noodzaak om personeel aan te werven. De begroting is voorlopig en veel zal afhangen van de subsidies die het
VST zal kunnen krijgen voor haar werking. Een gesprek met het Kabinet van de Minister van Sport en Sport
Vlaanderen over eventuele subsidiering is gepland op 27 augustus 2020.
11. Financieel model kostprijs procedure zaak:
Johan Druwé geeft toelichting bij de verschillende mogelijkheden. Momenteel wordt de volledige kost voor een
dopingzaak door de betrokken federatie gedragen. Dit kan hoog oplopen omdat de verdediging soms aanstuurt
op meerdere zittingen door uitstel te vragen of bijkomende vragen te stellen (o.a. onderzoeksdaden).
Dat de volledige kost van een zaak door het VST wordt gedragen is uitgesloten. Daar is geen draagvlak voor bij
Sport Vlaanderen. Hoeveel de bijdrage van de betrokken federatie zal zijn zal voor een groot gedeelte afhangen
van het resultaat van het gesprek met het Kab. MvS en Sport Vlaanderen.
12. Verkiezingen: vier (4) plaatsen vacant als bestuurder VST (tot 2024)
Er wordt toelichting gegeven hoe correct te stemmen: niet meer stemmen uitbrengen dan er vacante plaatsen
voorzien zijn.
a.

Eén vertegenwoordiger VSF:
•

b.

Lien Berton

VSF

39

Drie bestuurders, expert of vertegenwoordiger sportfederatie (kandidaturen in Bijl):
•

Bram De Bock

Paardensport Vlaanderen

1

•

Dirk Cossaer

Parantee Psylos

2

•

Dirk Deldaele

Tennis Vlaanderen

-

•

Ellen Demey

Vlaamse Schietsportkoepel

2

•

Evy Van Coppenolle

Expert (ICES)

32

•

Geert Allaerts

FROS

-

•

Jesse Stroobants

Expert

1

•

Johan Druwé

Expert

32

•

Nicolas Cloet

Expert

-

•

Paul Thijs

Vlaamse Atletiekliga

2

•

Paula Vanhoovels

Expert

3

•

Sonia Vanden Broeck

Expert

29

•

Tim Smet

Expert

3

•

Tine Vertommen

Expert

5

•

Wilfried Berghmans

Bowling Vlaanderen

1

Zijn verkozen als bestuurder
•

Lien Berton als vertegenwoordiger VSF

•

Evy Van Coppenolle (expert) en Johan Druwé (expert) en Sonia Vanden Broeck (expert)

13. Vraag van Gymfed, Basketbal Vlaanderen, Fros Multisport Vlaanderen, Sporta-federatie, Wind en
Watersport Vlaanderen: “ Ontslag van het huidige bestuursorgaan van het Vlaams Doping tribunaal”
De Voorzitter geeft toelichting bij de vraag.
Tijdens de BAV van 8 juni 2020 werden in de statuten de overgangsmaatregelen voor bestuurders
opgenomen en die werden unaniem goedgekeurd. Om de bestuurders te kunnen ontslaan moet men dus
eerst de statuten wijzigen.
De reden voor de overgangsmaatregelen die werden opgenomen in de statuten was een geleidelijke
overgang van het oud bestuur naar een nieuw bestuur.
De vraag is eveneens onontvankelijk omdat de vraagstellers het ontslag vragen van het Vlaams Doping
Tribunaal, een bestuur dat sinds 8 juni 2020 niet meer bestaat.
De ondervoorzitter heeft stembrieven gemaakt met de namen van de bestuurders die nog een oud mandaat
vervullen. Hij stelt aan de AV voor om op deze manier deze bestuurders te herbevestigen in hun mandaat.
De vertegenwoordiger Tennis Vlaanderen stelt dat dit niet wettelijk is volgens het WVV) omdat men geen
bijkomende punten op de agenda kan plaatsen indien niet alle leden vertegenwoordigd zijn en bovendien alle
leden unaniem met het bijkomend agendapunt akkoord gaan.
De vertegenwoordiger van Wushu Vlaanderen vindt het ongezien dat twee maanden nadat de
overgangsmaatregelen werden goedgekeurd in de statuten deze al opnieuw zouden worden gewijzigd.
De Voorzitter concludeert dat:
• hoewel de vraag correct werd ingediend deze niet ter stemming kan worden gebracht omdat
o er eerst een statutenwijziging nodig is; en
o “het huidig bestuur van het Vlaams Doping Tribunaal” ontslaan niet meer van toepassing is
sinds 8 Juni 2020.
• de vraag van de ondervoorzitter om te stemmen over de herbevestiging van de bestuurders
eveneens niet kan volgens het WVV.
14. Slotwoord Voorzitter

Verslaggever
Johan Druwé

Bijl A
Welkomstwoord Voorzitter.
Beste sportvrienden, dames en heren,
Gaarne heet ik u welkom op deze algemene vergadering, te weten jaarvergadering over het werkingsjaar
2019:
- enerzijds uitgesteld wegens de uitbreiding van de bevoegdheden, aangekondigd door de Minister van
Sport en u reeds medegedeeld op de vorige algemene vergaderingen;
- anderzijds uitgesteld wegens de federaal en decretaal uitgevaardigde corona-maatregelen, waardoor ook
de juridische timing en administratieve verwerking in de bestaande vennootschappen en verenigingen
werd uitgesteld, o.m. gelet op de vereiste aanpassingen aan het WVV.
Deze algemene vergadering is hiervan ook deels slachtoffer.
Ondanks deze vaststelling heeft het wel de gelegenheid geboden om de omvorming van onze vereniging,
Vlaams Dopingtribunaal als rechtspersoon aan te passen aan de nieuwe wetgeving in WVV, samen met de
uitbreiding van haar bevoegdheden. Deze aanpassing werd door u op de buitengewone algemene
vergadering van 8 juni 2020 reeds unaniem goedgekeurd en heet sindsdien “Vlaams Sporttribunaal”.
Intussen heeft de raad van bestuur, thans bestuursorgaan genoemd, de verwerking van de besliste
omvorming, inclusief de naamwijziging VDT/VST, haar organigram, commissies, werkgroepen, interne
organisatie van de DCEB, procedurereglement, enz… verdergezet.
De dagorde van de jaarvergadering van vandaag leent er zich toe voor u, om hierover reeds enige
toelichting te vernemen. Deze verwerking is nog niet volledig en hierover zal u meerdere toelichting en
concrete instructies vernemen in volgende weken en maanden.
Het is en blijft de missie en opdracht van het oorspronkelijk VDT en thans het VST, om als inrichtende
macht van de rechterlijke organisatie voor doping-, tuchtzaken en in de toekomst wellicht andere
betwistingen in de sportwereld in Vlaanderen, haar verantwoordelijkheid op te nemen voor de aangesloten
sportfederaties. U kan hiervoor rekenen op het bestuursorgaan van uw VST.
Ik verklaar deze algemene vergadering voor geopend.
Jean-Paul Van Ussel
Voorzitter.

Bijl B
Jaarverslag 2019.
Beste sportvrienden, dames en heren,
Ter gelegenheid van deze jaarlijkse algemene vergadering, jaarvergadering genaamd, ben ik aan de leden
verslag verschuldigd over de werking van het “Vlaams Dopingtribunaal”, waarvan recent de naam werd
gewijzigd in “Vlaams Sporttribunaal”.
Dat de werking van het VDT, thans VST, gestuurd wordt door haar raad van bestuur, ingevolge de nieuwe
wetgeving bestuursorgaan genaamd, behoeft geen toelichting.
De raad van bestuur had 6 bijeenkomsten tijdens het afgelopen jaar 2019. Ook werden 3 procedures
behandeld: 2 voor de KVBV en 1 voor de Vlaamse Boksliga. Behalve de opvolging en afwikkeling van deze
procedures werden de bijeenkomsten van de raad van bestuur hoofdzakelijk beheerst door de
bekommernissen over de uitbreiding van de doelstelling en bijgevolg de naamwijziging en de
bevoegdheden van het VDT. Dit werd u reeds aangekondigd ter gelegenheid van de algemene vergadering
van het VDT op 25 april 2018.
Bij de voorbereiding van dit jaarverslag noopt deze vaststelling mij om terug te gaan in de geschiedenis.
Aanvankelijk werd door de Vlaamse Sportfederatie, “VSF” in afkorting, haar beslissing medegedeeld om
een tweede tuchtorgaan op te richten naast het VDT. Er waren alsdan verschillende opties:
-ofwel een volledig nieuw tuchtorgaan;
- ofwel een samenwerking creëren met het BAS (Belgisch Arbitragehof voor de Sport);
- ofwel het VDT uitbreiden tot een overkoepelend en gezamenlijk tuchtorgaan voor doping en seksueel
grensoverschrijdend gedrag.
Het hoeft geen betoog dat hierover grondig werd nagedacht en dat hierover besprekingen werden
gehouden omtrent de voor- en nadelen van de verschillende opties.
Afvaardigingen van het bestuur van VSF en VDT samen met hun experten, magistraten en medewerkers,
zijn alsdan tot het besluit gekomen dat de uitbreiding van de bevoegdheden en een naamsverandering de
meest efficiënte en praktische oplossing zou zijn voor de sportfederaties. Het opzetten van een nieuwe
structuur betekende immers een verspilling van kosten en energie en zou de versnippering in de hand
werken van kennis en expertise die reeds voorhanden was.
Aan de Minister van Sport werd bevestigd dat de raad van bestuur van het VDT en haar rechters met de
nodige juridische expertise, welwillend ter beschikking zouden blijven bij de uitwerking en ter
ondersteuning bij de concrete implementatie van de nieuwe structuur.
De heer Minister van Sport, Philippe Muyters heeft namens de Vlaamse Regering aan het VDT bij brief van
15 januari 2019 de beslissing toegejuicht om op constructieve wijze in overleg te treden met VDT en VSF:
“… zodat de nodige expertise ook inzake seksueel grensoverschrijdend gedrag kan worden ingezet ten
behoeve van de Vlaamse sport en de sporter in het bijzonder”.
Toevallig dezelfde dag op 15 januari 2019 werd door Sport Vlaanderen een infosessie georganiseerd voor
sportfederaties betreffende de juridische dienstverlening inzake reglementaire bepalingen op vlak van
grensoverschrijdend gedrag.
Alsdan werd door Sport Vlaanderen de context geschetst, een update gegeven van de Vlaamse
beleidsinitiatieven en hoe vanaf 1 januari 2021 de structurele inbedding van het integriteitsbeleid zou
geschieden als subsidievoorwaarde voor de sportfederaties. De uitvoeringsbesluiten, modaliteiten en
toelichtingen zijn u bekend.
In samenwerking en overleg met het advocatenbureau Stibbe zou VSF de oprichting van een tucht- en
onderzoeksorgaan begeleiden. Zoals gezegd werd na menigvuldige besprekingen en onderzoek beslist om
deze taak toe te vertrouwen aan het VDT door uitbreiding van haar bevoegdheden en bijgevolg wijziging
van de benaming in Vlaams Sporttribunaal.

De sportfederaties hebben de vrije keuze om al dan niet aan te sluiten bij dit tucht- en onderzoeksorgaan
zowel in eerste aanleg als in beroep. Vandaag telt het Vlaams Sporttribunaal 45 leden.
De ondersteuning van de beleidsmaatregelen voor het seksueel grensoverschrijdend gedrag werd op
dezelfde infosessie toegelicht door ICES (Internationaal Centrum Ethiek in de Sport).
De juridische dienstverlening werd op dezelfde infosessie toegelicht door het advocatenkantoor Stibbe.
Alle vermelde overwegingen, initiatieven en vaststellingen zijn vanzelfsprekend het voorwerp geweest van
menigvuldige besprekingen in werkgroepen en commissies van de raad van bestuur van het (voormalig)
VDT. De statutenwijzigingen werden vervolgens geschreven EN door de leden van bestuursorgaan van het
(voormalig) VDT, EN dit in samenwerking met de juridische dienst van het VSF, EN in overleg met het
advocatenkantoor Stibbe. Uitwisseling van tekstontwerpen, voorgestelde correcties aan voorontwerp en
ontwerpen zijn daarenboven steeds het voorwerp geweest van ruime fysieke en/of video-conference
bespreking in vergadering van het (voormalig) bestuursorgaan VDT.
Ter gelegenheid van dit jaarverslag dank ik bijzonder mijn collega-bestuurders en alle medewerkers voor
hun bereidwillige, welwillende en professionele inzet en ijver bij de behandeling der teksten, ontwerpen en
correcties.
Bij de menigvuldige besprekingen werd overigens belangrijk rekening gehouden met de kennis en expertise
die ter beschikking is bij de magistraten, actief in de procedures die werden behandeld. Ook de stabiliteit
en de continuiteit van het (voormalig) VDT, in de toekomst en thans VST, werden beschouwd als zeer
belangrijke items bij de ontwerpfase. De statutenwijzigingen werden unaniem door de bijzondere
algemene vergadering van 8 juni 2020 goedgekeurd. Deze dienen aldus beschouwd als een homogeen
geheel ten behoeve van de Vlaamse sportwereld.
Deze zijn vandaag niet het voorwerp van mijn verslag over de jaarwerking 2019. Bepalingen hiervan zullen
voorzeker nog ter sprake komen bij de bespreking van de overige punten van de dagorde van deze
jaarvergadering.
Hiermede heb ik u een waarheidsgetrouw verslag over de jaarwerking 2019 gegeven.
Ik wens u een vlot verloop van deze jaarvergadering.
Gent, 19 augustus 2020.
Jean-Paul Van Ussel
Voorzitter VST

