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Verslag Bestuursorgaan Vlaams Sporttribunaal
28 oktober 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, Dirk
Deldaele, Bram De Bock, Niels Verborgh
Secretaris-generaal: Cedric Vanleenhove
Verontschuldigd: Paul Standaert
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Agendapunten Bestuursorgaan – 28 oktober 2021 - 13u30-15u30 – Huis van de Sport Gent
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Onderwerp
Goedkeuring verslag BO 16
september 2021
Verslag gesprek VST-Sport
Vlaanderen
Begroting

4.1 Werking BO- bespreking orgaan
dagelijks bestuur
4.2 Werkgroep intern reglement
4.3 Werkgroep uitbreiding
bevoegdheden VST
4.4 GDPR-beleid

4.5 Gedragscodes
5

Varia

Gewenst resultaat
Goedkeuring verslag

Geschatte duur
5 min

Kennisname

20 min

Beslissingen betreffende
begroting
Beslissing omtrent
werking BO en orgaan
dagelijks bestuur
Samenstelling en timing
Werkgroep
Samenstelling en timing
Werkgroep
Beslissing omtrent
overblijvende GDPRkwesties
Feedback op/goedkeuring
van ontwerpen
Kennisname

25 min
20 min

5 min
10 min
15 min

15 min
5 min
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1. Goedkeuring verslag BO 16 september 2021
Conclusie
Verslag wordt goedgekeurd.
Dirk vult aan dat wat betreft de Code goed bestuur commerciële transacties met een derde
partij die een (in)directe familiale of commerciële relatie heeft met een bestuurder dienen
te worden voorgelegd aan de algemene vergadering. Dit moet bij een volgende
statutenwijziging toegevoegd worden.
De Code goed bestuur wordt op de agenda van het BO van december gezet.

2. Verslag gesprek VST-Sport Vlaanderen
Informatie
Evy en Cedric hebben op 13 oktober 2021 een onderhoud gehad met Sport Vlaanderen
omtrent de financiering van het VST. Zij brengen verslag uit van dit gesprek.
Bespreking
Evy en Cedric brengen verslag uit over het gesprek met Sport Vlaanderen. Binnen een
aantal weken zal er definitief uitsluitsel zijn over de verhoogde aanvraag.
Conclusie
Het bestuursorgaan neemt kennis van het overleg en wacht het resultaat af.

3. Begroting
Informatie
Johan heeft gevraagd om dit punt op de agenda te plaatsen.
Hij wenst de volgende punten te bespreken:
-

verloning personeel + statuut secretaris-generaal (bediende/kaderlid/leidinggevende)
uitbreiding personeelsbestand
subsidiëring/solidariteitsbijdrage VST (vervuiler betaalt)

Bespreking
Dit punt kan maar grondig besproken worden wanneer er uitsluitsel is vanuit Sport
Vlaanderen omtrent de aangevraagde financiering. Er is wel een principieel akkoord om
een bijkomende werknemer aan te werven.
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Over de financiële tussenkomst van VST in de zaken (ten belope van maximaal 750 euro)
is er ook consensus: die tussenkomst wordt afgeschaft. Dit sluit aan bij het principe van de
vervuiler betaalt, waar ook Sport Vlaanderen voorstander van is. Johan wijst er bovendien
op dat dit immers het sponsoren van daders inhoudt. De afschaffing zal niet abrupt
plaatsvinden maar met een overgangsperiode.
De federaties zouden gebaat zijn bij het bundelen van hun claims tot betaling van de
procedurekosten tegen veroordeelde daders. Lien zal dit opnemen met collega Jeremie,
die zich bezighoudt met shared services.
Conclusie
Het bestuursorgaan wacht de beslissing van Sport Vlaanderen omtrent financiering af
maar is het principieel eens dat een extra medewerker aangeworven moet worden. De
financiële tussenkomst van VST in de procedurekosten wordt na een overgangstermijn
afgeschaft.

4. Bestuursaangelegenheden
4.1. Werking BO - bespreking orgaan dagelijks bestuur
Informatie
Johan heeft gevraagd om de werking van het BO op de agenda te zetten. Dit punt sluit aan
bij het punt rond het dagelijks bestuur dat overgeheveld wordt vanuit de vorige
vergadering.
Het dagelijks bestuur (DB) bestaat momenteel officieel niet binnen het VST. In de feiten
komen Evy, Lien, Johan en Marc (aangevuld met Cedric) in de regel informeel om de twee
weken samen als dagelijks bestuur.
Er moet besproken worden of dit orgaan binnen het VST officieel opgericht moet worden.
Is er een noodzaak hiertoe? Heeft dit een meerwaarde? Hoe moet dit orgaan
samengesteld worden?
Bespreking
Johan wijst erop dat het dagelijks bestuur organisch is ontstaan maar geen grondslag heeft
in de statuten. Waar het DB vooral in het begin nuttig was, is het nu minder actief, getuige
daarvan de weinige samenkomsten dit jaar. Johan stelt voor het DB af te schaffen en
enkele extra vergaderingen van het BO te voorzien. In 2022 zouden zo een achttal
vergaderingen plaatsvinden. Het BO gaat hiermee akkoord.
Conclusie
Het dagelijks bestuur dat in de feiten bestaat wordt niet langer gebruikt. In plaats daarvan
zal het BO enkele keren per jaar extra bijeenkomen.
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4.2. Werkgroep intern reglement
Informatie
Na de aanpassing van de statuten moet een WGp zich buigen over de aanpassing van het
intern reglement. Beide documenten zijn immers onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Bepaalde aspecten van de statuten worden verder uitgewerkt in het intern reglement.
De vraag rijst welke bestuursleden in deze WGp willen zetelen om werk te maken van de
aanpassing van het intern reglement. De timing voor deze werkzaamheden moet
eveneens vastgelegd worden.
De WGp zal onder andere het competentieprofiel voor bestuurders VST moeten
vastleggen (zie BO 14 juni 2021 en eerste werkdocument voorgelegd door de WGp
statuten).
Bespreking
Het lijkt aangewezen om dezelfde leden als de werkgroep statuten aan te duiden
aangezien de twee teksten nauw met elkaar verbonden zijn. Daarnaast zal Dirk ook deel
uitmaken van de werkgroep, vanuit zijn rol in de werkgroep Code goed bestuur.
Conclusie
De samenstelling van de WGp zal als volgt zijn: Johan, Dirk, Bram en Cedric.
Bijlagen
4.2.bis Werkgroep proceswaarborgen
Informatie
Niels vindt het aangewezen een werkgroep rond proceswaarborgen op te richten. Zo
kunnen de reglementen van VST getoetst worden op hun conformiteit aan artikel 6 EVRM.
Bespreking
Concreet moet het volgende gebeuren:
-

Wat zijn de waarborgen die artikel 6 EVRM biedt? Het gaat om onafhankelijkheid,
onpartijdigheid, vermoeden van onschuld, recht gehoord te worden,…
Voldoen onze reglementen hieraan?
Hoe verbeteren we onze reglementen?

Conclusie
Cedric zal een voorstel doen voor de samenstelling. Niels en Lien zijn geïnteresseerd. De
aanwezigheid van Paul Buyle lijkt ook nodig.
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Er wordt beslist voor alle werkgroepen dat de leden niet betaald zullen worden. Hun
verplaatsingen worden wel vergoed.

4.3. Werkgroep uitbreiding bevoegdheden VST
Informatie
Het VST is momenteel bevoegd voor doping en grensoverschrijdend gedrag. Op het BO
van 14 juni 2021 werd al gereflecteerd over een mogelijke uitbreiding naar matchfixing en
werden de uitdagingen in kaart gebracht. Naast matchfixing kan het VST ook geschillen
met betrekking tot algemeen tuchtrecht op zich nemen.
Het is aangewezen een WGp op te richten die deze pistes verder kan verkennen. De vraag
rijst welke bestuursleden deel willen uitmaken van deze WGp. Een concrete timing moet
eveneens vastgelegd worden.
Bespreking
Het bestuursorgaan beseft dat matchfixing zeer moeilijk wordt. Daarom wordt allereerst
ingezet op een werkgroep rond algemeen tuchtrecht.
Conclusie
Cedric doet een voorstel voor de samenstelling van de werkgroep.

4.4. GPDR-beleid
Informatie
Advocatenkantoor aContrario heeft via e-mail de privacyverklaring, het privacy charter, de
overeenkomst voor gegevensverwerking en de data breach management procedure
aangeleverd. Cedric heeft deze per e-mail ter goedkeuring voorgelegd aan het BO. Niels
had een aantal opmerkingen die Cedric heeft gebundeld in één document en voorgelegd
aan aContrario. Zij hebben van hun kant gerepliceerd op de opmerkingen (zie bijlage).
Een aantal beslissingen moeten nu nog genomen worden:
-

Overeenkomst gegevensverwerking en privacy charter: louter ter kennis brengen (met
vermelding van impliciet akkoord bij afwezigheid bezwaar) of ondertekening vragen?
Wie wordt DPO: Cedric of Magali Feys van aContrario?

Bespreking
Niels stelt zich vragen bij de aanpak van aContrario. Volgens hem is het niet nodig om een
verwerkingsovereenkomst af te sluiten met de rechters en leden van de OI. Hij stelt voor
een second opinion te zoeken. Cedric zal Piet van de VSF hiervoor contacteren.
In elk geval kan Cedric geen DPO zijn en zal een externe DPO nodig zijn.
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Conclusie
Cedric contacteert Piet van de VSF voor een second opinion omtrent de documenten die
door aContrario werden opgesteld.
Cedric zal niet optreden als DPO.

4.5. Gedragscodes
Informatie
Er werd beslist om in het licht van de Code goed bestuur (zie ook punt 6.1) gedragscodes
in te voeren binnen het VST. Dit zowel voor het bestuursorgaan als voor de rechters en de
leden van de onderzoeksinstantie.
Cedric heeft de gedragscodes aangepast na de opmerkingen van het BO. Hij maakte ook
een gedragscode voor de griffiers.
Cedric legde de gedragscodes voor aan de verschillende voorzitters (Paul, Bart en Patrick)
om ook hun input te verkrijgen.
Bespreking
Het BO discussieert over de noodzaak van ondertekening en besluit dat de huidige
rechters, leden OI en griffiers de codes niet moeten ondertekenen. Nieuwe rechters, leden
OI en griffiers zullen dit wel moeten doen.
Conclusie
De gedragscode voor de griffiers wordt goedgekeurd.
De gedragscodes moeten niet ondertekend worden door de huidige rechters, leden OI en
griffiers. Wanneer nieuwe rechters, leden OI en griffiers worden aangeduid, zullen zij wel
gevraagd worden deze gedragscodes te ondertekenen.

5. Varia
- Het Bestuursorgaan beslist in te tekenen op een groepsaankoop van Sociare voor
apparatuur voor hybride vergaderingen. Er wordt wel voorkeur gegeven aan zoveel
mogelijk live vergaderingen.
- Op 4 oktober 2021 hield het VST een studiemoment houden voor de rechters, leden OI,
bestuurders en griffiers. Drie leden van de Gentse politie hielden een uiteenzetting over
het verhoor in zedenzaken. Een korte evaluatie is aan de orde.
De evaluatie is zeer positief. Er wordt naar gestreefd om twee momenten per jaar te
voorzien, de volgende rond maart 2022. Enkel internen worden uitgenodigd voor
dergelijke opleidingsmomenten.
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Er wordt ook beslist dat het nuttig is om rechters, leden OI en griffiers samen te brengen
voor een evaluatie van het eerste jaar en te luisteren welke bedenkingen en suggesties zij
hebben.
- Zomerstage rechtenstudenten: voorlopig uitgebreid naar twee plaatsen gezien het
toekomstig werk i.v.m. uitbreiding bevoegdheden (keuze voor aantal kan op moment
aanwerving nog gewijzigd worden)
- Datum volgende BO: 9 december 2021, 13u30-15u30 (HvdS, zaal 0.19)
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