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Verslag Bestuursorgaan Vlaams Sporttribunaal
14 juni 2021, 13u30-15u30, Huis van de Sport Gent
Aanwezig:
Leden Bestuursorgaan: Evy Van Coppenolle (voorzitter), Johan Druwé (ondervoorzitter), Lien
Berton (ondervoorzitter), Marc Janssens (penningmeester), Sonia Vanden Broeck, Bram De
Bock, Niels Verborgh
Secretaris-generaal: Cedric Vanleenhove
Verontschuldigd: Paul Standaert, Dirk Deldaele
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1. Goedkeuring verslag BO 4 februari 2021
Conclusie
Verslag wordt goedgekeurd.

2. Bestuursaangelegenheden
2.1. Kandidatuur Bowling Vlaanderen
Informatie
Bowling Vlaanderen heeft zich aangemeld als lid van het VST. Zij wensen op ons beroep te
doen voor zowel doping als voor grensoverschrijdend gedrag.

Conclusie
De aansluiting van Bowling Vlaanderen wordt goedgekeurd.

2.2. Indicatoren goed bestuur
Informatie
Alle sportfederaties moeten zich houden aan de Code goed bestuur in sportfederaties. Het
VST vindt het daarom vanzelfsprekend dat ook zij zich houdt aan de harde indicatoren voor
goed bestuur. Een werkgroep (Dirk, Paul, Bram en Cedric) heeft bekeken hoe het VST
momenteel scoort en welke stappen gezet moeten worden om die score te verbeteren.
Dirk stelt namens de werkgroep het voorgestelde gefaseerde plan van aanpak voor (zie
bijlage). De blauwe vakken wijzen op punten die nog in 2021 aangepakt kunnen worden.
De gele vakken bevatten punten waarvan de timing van de aanpak nog besproken moet
worden door het BO. In de rechterkolom staan reeds de suggesties van de werkgroep
opgelijst.

Conclusie
Door de onverwachte afwezigheid van Dirk Deldaele die het voortouw heeft genomen in
de werkgroep wordt dit punt overgeheveld naar de volgende vergadering.
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2.3. Werkgroep Statuten
Informatie
Johan, Bram en Cedric hebben met Rupert Wittebols samengezeten om te bekijken op
welke punten de statuten aanpassing behoeven.
In bijlage het resultaat van de eerste vergadering. Op een aantal punten moet het
Bestuursorgaan een standpunt innemen.
De beslissingen van het Bestuursorgaan kunnen dan meegenomen worden naar de
tweede vergadering van de Werkgroep in juli 2021.
Bespreking
De bestuursleden overlopen de punten die een beslissing behoeven opdat de werkgroep
ermee verder aan de slag kan.
Conclusie
De beslissingen van het Bestuursorgaan kunnen als volgt samengevat worden:
-

-

-

-

-

Het BO stelt voor het maximale lidgeld statutair te verhogen naar 2500 euro. Het
maximum wordt door de AV vastgelegd terwijl het concrete bedrag door het BO wordt
bepaald.
De begroting voor jaar x+1 wordt voorgesteld op de AV van het najaar x. De begroting
wordt dan goedgekeurd door de AV binnen de 3 maanden van jaar x+1. De statuten
blijven een periode van een half jaar vermelden maar in de praktijk streven we er via
het intern reglement naar om dit binnen de 3 maanden te bewerkstelligen.
De huidige bedragen van de lidgelden blijven ongewijzigd.
Het toelaten van waarnemers op de AV is een residuaire bevoegdheid van het BO en
hoeft dus niet in de statuten geëxpliciteerd te worden.
De zin omtrent de volmachten voor de AV wordt verduidelijkt zodat er geen twijfel
over kan bestaan dat elke sportorganisatie slechts één andere sportorganisatie via
volmacht mag vertegenwoordigen.
De bepaling rond de representatieve samenstelling van het BO wordt gewijzigd naar:
“Daarbij wordt gestreefd naar een gedifferentieerde samenstelling van het
bestuursorgaan inzake genderverhoudingen, leeftijd en etniciteit.” In het intern
reglement wordt ingeschreven dat gestreefd wordt naar een bezetting van minstens
30% personen van een ander geslacht.
De functieverdeling (artikel 21) wordt ingeschreven in het intern reglement.
Aan de externe vertegenwoordigingsmacht (artikel 23) wordt voorlopig niks gewijzigd.
Artikel 27 rond de volmachten binnen het BO blijft ongewijzigd.

De werkgroep komt opnieuw samen op 19 juli en zal de statuten herschrijven om ze nadien
voor te leggen aan het BO.
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3. Financieel overzicht eerste helft 2021
Informatie
Marc geeft een financieel overzicht van de eerste zes maanden van het jaar 2021.

Bespreking
Marc wijst erop dat de inkomsten van de leden-sportorganisaties overeenkomen met het
bedrag dat begroot werd. Hij meldt ook dat de jaarrekening werd neergelegd en dat de
belastingaangifte ten laatste in september dient te gebeuren.
Conclusie
Het BO neemt akte van het financieel overzicht van de eerste helft van 2021 en keurt het
maximumbedrag per dag voor de leden van de onderzoeksinstantie goed. Cedric zal
zorgen voor de communicatie van de exacte vergoedingen aan de rechters en de leden
van de onderzoeksinstantie.

4. Mogelijke uitbreiding naar matchfixing
Informatie
Wat de bevoegdheden van het VST betreft, is een uitbreiding naar matchfixing een
mogelijkheid.
Aan de berechting van daden van competitievervalsing zijn een aantal uitdagingen
verbonden.
Wat onderzoek naar matchfixing betreft, zijn er naast de kostprijs van het onderzoek en
de beperkte onderzoeksmogelijkheden die private organisaties hebben, nog enkele
andere mogelijke aandachtspunten:
• bv. de wetgeving omtrent privédetectives kan toepassing vinden waardoor een
vergunning vereist is en bepaalde (extra) restricties spelen
• bv. het respect voor het geheim van het strafrechtelijk onderzoek (dat mogelijk parallel
loopt) en het strafdossier
• bv. wat met aansprakelijkheid bij tegenstrijdige bevindingen in het tucht- en
strafonderzoek; etc.
Het Bestuursorgaan moet deze uitdagingen in kaart in brengen.
Bespreking
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Niels overloopt de uitdagingen die verscholen liggen in een uitbreiding naar matchfixing.
Hij wijst onder andere op de ruime definitie die in de wetgeving rond privédetectives
wordt gehanteerd, waardoor al snel een vergunning nodig is. Van zodra iemand voordeel
kan halen uit het onderzoek, zou een vergunning vereist zijn.
De bevoegdheid voor matchfixing leidt ook tot een verhoogd risico op aansprakelijkheid
voor de vzw.
Bovendien gebeuren dergelijke praktijken vaak in een grensoverschrijdende context
waardoor het onderzoek bemoeilijkt wordt en men minder vat heeft op de daders.
Een onderscheid moet gemaakt worden tussen zuiver sportieve matchfixing (waarbij geen
vergoeding aan te pas komt) en gokfixing (waar dat wel het geval is). Het VST zou vooral
moeten inzetten op die eerste vorm.
Conclusie
Het BO besluit dat de uitbreiding naar matchfixing een piste is die verder verkend dient te
worden. Niels zal verder onderzoek doen, onder andere ook naar de regelgeving rond
spijtoptanten.

5. Varia
- Data volgende BO: 16 september 2021, 28 oktober 2021, 9 december 2021
- Bepaling datum AV
Conclusie: de datum van de AV wordt vastgelegd op 4 oktober 2021 om 19u30
- Publicatie statuten: nieuwe bestuurder Niels
Conclusie: Cedric zal de statuten versturen naar de griffie van de ondernemingsrechtbank
Gent
- Eind april werd de tweede rapportering (periode 1 februari 2021 tot 30 april 2021) van
de werkzaamheden van het VST bij Sport Vlaanderen ingediend. In bijlage ter informatie
de tekst van die rapportering.
Bijlage: tweede rapportering VST aan Sport Vlaanderen
- Niels zal een analyse maken van het procedurereglement grensoverschrijdend gedrag in
het licht van artikel 6 EVRM. Hij zal de resultaten eerst met Paul Buyle en Cedric bespreken
en vervolgens een korte rapportering aan het Bestuursorgaan overmaken.
- Update GDPR: Cedric geeft een stand van zaken met betrekking tot de GDPR-operatie
Bijlage: VST assessment rapport
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- Update vrijwilligers: het VST heeft zeven student-vrijwilligers aangetrokken die zullen
helpen bij de werkzaamheden van de onderzoeksinstantie (als griffier) en bij de zittingen
van de tuchtkamers (op de dagen of uren dat Cedric er niet is)
- Aan de bestuursleden wordt gevraagd om hun onkostennota voor de eerste zes maanden
van 2021 ten laatste op 30 juni 2021 in te dienen bij Marc
- Etentje: nu de coronaregels versoepelen, is de tijd gekomen om een etentje voor het
Bestuursorgaan te organiseren.
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