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Voorwoord
Al enige tijd voelde de sportsector de nood aan een overkoepelend orgaan dat sportorganisaties
tuchtrechtelijk zou ondersteunen binnen het thema grensoverschrijdend gedrag. Op 1 januari
2021 ging het Vlaams Sporttribunaal (VST) van start en werd het aanbod rond doping
uitgebreid. VST stelde een halftijdse secretaris-generaal aan om alles in goede banen te leiden.
Heel wat sportorganisaties stelden hun vertrouwen in VST. Zo zijn op dit moment 60
sportorganisaties lid van VST. Onmiddellijk konden we aan de slag met een aantal zaken. In
2021 heeft het VST 13 zaken grensoverschrijdend gedrag behandeld.
Grote nadruk werd gelegd op het kwalitatief uitbouwen van het tribunaal in al zijn geledingen:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

een eerste website werd opgemaakt
de principes goed bestuur werden stapsgewijs ingevoerd
interne gedragscodes werden opgemaakt
er werd opleiding voorzien voor alle organen binnen het VST
de sportsector werd ingelicht over de ondersteuning van VST en wat zij hiervan kunnen
verwachten
VST werkte aan een kwalitatief GDPR-beleid

Het Vlaams Sporttribunaal wil bij elke beslissing en elk contact met de sportsector trouw blijven
aan haar vooropgestelde waarden: onafhankelijkheid, onpartijdigheid, integriteit, gelijkheid,
bekwaamheid en diligentie. Zowel het bestuur, de medewerkers, de rechters, griffiers en leden
van de onderzoeksinstantie handelen steeds in functie van deze voor VST belangrijke
kernwoorden.
VST wil een betrouwbare en toegankelijke partner zijn voor haar leden. Een plek waar mensen
terecht kunnen met hun verhaal wetende dat hun situatie op een onafhankelijke en onpartijdige
manier zal aangepakt worden. Hierbij staat een constructieve samenwerking zowel intern als
extern steeds voorop.
Na een eerste succesvol werkingsjaar is VST klaar voor nieuwe uitdagingen. Naast doping en
grensoverschrijdend gedrag willen we onderzoeken of een verdere uitbreiding naar andere
thema’s een meerwaarde kan betekenen. We staan niet stil en willen samen met de sector
bekijken waar de noden liggen.
Met een groot engagement wil VST samen met de sportorganisaties ook de komende jaren de
belangrijke strijd aangaan tegen grensoverschrijdend gedrag in de sport.
Evy Van Coppenolle
Voorzitter Vlaams Sporttribunaal
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1. De werking van de vzw
1.1. Algemeen
Lidmaatschap - Op 31 december 2021 waren 60 sportorganisaties aangesloten.
52 van de sportorganisaties doen beroep op het Vlaams Sporttribunaal voor doping.
51 van de sportorganisaties doen beroep op het Vlaams Sporttribunaal voor
grensoverschrijdend gedrag (over 1 sportorganisatie hebben we geen informatie op het vlak van
grensoverschrijdend gedrag).
Statuten – De buitengewone algemene vergadering van 27 oktober 2021 heeft een aanpassing
van de statuten goedgekeurd. Deze wijzigingen zijn in overeenstemming met de meest recente
vzw-wetgeving, zorgen voor meer uniformiteit en moderniseren de werking van de vzw
1.2. Financieel
Inkomsten: Lidgelden en subsidies zijn de voornaamste bron van inkomsten. In 2021 werd in
totaal voor € 25.600 lidgelden ontvangen via de diverse sportorganisaties.
Voor de periode van 01/11/20 tot en met 31/10/21 konden we rekenen op € 40.000 subsidie van
Sport Vlaanderen waarvan reeds 80% of € 32.000 uitbetaald werd in 2020. De overige € 8.000
ontvingen we in 2021. Voor de periode 2022-2024 zal Sport Vlaanderen trouwens de
toegekende subsidies voor het VST gelijk laten lopen met het kalenderjaar.
De overige inkomsten bedroegen € 7287,08 wat het totaal in 2021 aan inkomstenzijde brengt
op 40.887,08 €.
Uitgaven: De loonkost van onze bediende en de vergoedingen voor onze rechters en leden van
de onderzoeksinstantie zijn de voornaamste uitgavenposten voor een totaal van € 42.376,47. De
algemene werkingskost van het VST bedroeg € 10.654,61 wat het totaal aan uitgaven brengt op
€ 53.031,08.
Zodoende komen we in 2021 uit op een negatief saldo van € 12.144,00.
Echter, rekening houdend met de vooruitbetaalde subsidie van Sport Vlaanderen waarvan 10/12
uitbetaald werd in 2020 (40.000 € x 10/12 = 33.333,33 euro waarvan slechts € 8.000 ontvangen
in 2021) komen we boekhoudkundig uit op een positief resultaat van € 13.189,33 voor het
werkingsjaar 2021.
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1.3. Goed bestuur
In het decreet voor sportfederaties is een Code Goed Bestuur met 29 ‘Harde Indicatoren’
opgenomen. Hoewel het VST niet onder deze verplichting valt, vindt het VST het
vanzelfsprekend om zich ook maximaal te schikken naar deze Harde Indicatoren.
Het VST heeft zichzelf medio 2021 doorgelicht en heeft vastgesteld dat het reeds 10 van de 29
Harde Indicatoren inlost. Hiermee wordt een totaalscore behaald van 11,7 op 29, zijnde 40,3%.
De score voor het luik ‘transparantie’ bedraagt 25,9%, het luik ‘democratie’ 55,6% en het luik
‘interne verantwoording en controle’ 39,5%.
Op basis van deze doorlichting heeft het bestuursorgaan beslist op korte termijn werk te maken
van 10 bijkomende indicatoren. Dit moet in 2022 resulteren in een wezenlijk verhoogde score
in de 3 domeinen.

2. De werking van de tuchtkamers
2.1. Tuchtkamer grensoverschrijdend gedrag
Aantal klachten - In het kalenderjaar 2021 werden 14 klachten met betrekking tot
grensoverschrijdend gedrag ingediend bij het Vlaams Sporttribunaal. Daarnaast werd het
Vlaams Sporttribunaal ook verschillende keren gecontacteerd door federaties en individuen met
de vraag of een klacht mogelijk zou zijn in de gegeven omstandigheden.
Op basis van de 14 ontvangen klachten werden 13 procedures opgestart. 1 klacht werd
afgewezen wegens manifeste onontvankelijkheid.
De 14 klachten werd ingediend door in totaal 11 verschillende sportfederaties. Drie federaties
dienden al twee klachten in.
Het betrof:
-

9 unisportfederaties,
1 multisportfederatie
1 organisatie voor de sportieve vrijetijdsbesteding (OSV)

Er werden geen klachten ingediend door slachtoffers zelf.
Aard klachten - De aard van de 14 klachten kan als volgt worden weergegeven:
-

seksueel grensoverschrijdend gedrag (9)
geweld (3)
ander (2)
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Deze classificatie heeft een louter informatieve waarde aangezien de kwalificatie is gebeurd
door de secretaris-generaal.
Verhoren en zittingen - In totaal werden in 2021 25 verhoren afgenomen in 6 verschillende
dossiers. In 6 dossiers werd een tuchtzitting gehouden.
Uitspraken – In 5 dossiers deed de tuchtkamer een uitspraak. In de overige dossiers werd in
2021 nog geen uitspraak gedaan. De uitgesproken sancties kunnen als volgt worden
weergegeven:
-

berisping (2)
alternatieve sanctie (1)
uitsluiting uit de federatie (2)

2.2. Tuchtkamer doping
In het kalenderjaar 2021 werden geen dopingdossiers aanhangig gemaakt. Een lopende zaak
werd afgerond en leidde tot het oordeel dat de sporter in kwestie geen schuld heeft aan de
dopingpraktijk.
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