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Verslag Bestuursorgaan Vlaams Sporttribunaal 
30 juni 2022, 13u30-15u30, Huis van de Sport, Gent 
 
Aanwezig: 

Leden Bestuursorgaan: Evy Van Coppenolle (voorzitter), Johan Druwé (ondervoorzitter) 

(online), Lien Berton (ondervoorzitter), Marc Janssens (penningmeester), Dirk Deldaele, Niels 

Verborgh, Paul Standaert 

Personeel: Cedric Vanleenhove  

Verontschuldigd: Bram De Bock 
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Agendapunten Bestuursorgaan – 30 juni 2022 – 13u30-15u30 – Huis van de Sport Gent 

 Onderwerp Gewenst resultaat Geschatte duur 

1 Goedkeuring verslag BO 2 juni 
2022 

Goedkeuring verslag  5 min 

2 2.1. Vergoedingen en kosten 
leden OI en griffier bij annulatie 
verhoor 

Vaststelling regel 15 min 

 2.2. Indexering lonen Kennisname 5 min 

 2.3. Stand van zaken financiën kennisname 10 min 

3 Verhouding VST met 
medewerkers/aangestelden 

Kennisname 20 min 

4 Update tuchtregister Kennisname  10 min 

5 Varia Kennisname + beslissing 
thema opleiding 

20 min 
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1. Goedkeuring verslag BO 2 juni 2022  

Conclusie 

Verslag wordt goedgekeurd. 

 

2. Financieel 

2.1. Vergoedingen en kosten leden OI en griffier bij annulatie verhoor 

Informatie 

In een dossier werd een verhoor ingepland maar annuleerde de te verhoren persoon 

heel kort voor het verhoor. De twee leden OI en de griffier waren reeds ter plaatse. De 

vraag rijst 1) welke vergoedingen uitgekeerd dienen te worden in dergelijk geval en 2) 

wie voor die kosten moet opdraaien (deel van de procedurekosten voor de 

federatie/veroordeelde of kost voor VST). Het BO dient hierover een regel in te voeren. 

Conclusie 

De leden van de OI krijgen hun verplaatsingsvergoeding en de helft van de vergoeding 

voor één prestatie. De griffier krijgt een halve vrijwilligersvergoeding. 

 

2.2. Indexering lonen 

Informatie 

Door de overschrijding van de spilindex zullen de lonen in de sportsector in juni stijgen 

met 2%. Dit zal wellicht nog eens gebeuren in november 2022 

(https://vlaamsesportfederatie.be/nieuws-en-inspiratie/index-overschreden-lonen-

stijgen-in-juni-opnieuw-met-2). Het BO dient hier op suggestie van Niels even kort stil bij 

te staan. 

Conclusie 

De vaststelling i.v.m. de loonindexeringen wordt meegenomen bij de opmaak van de 

begroting van 2023. 

 

2.3. Stand van zaken financiën  

Informatie 

Marc wil de financiële situatie op 30 juni 2022 bespreken. 

Conclusie 

https://vlaamsesportfederatie.be/nieuws-en-inspiratie/index-overschreden-lonen-stijgen-in-juni-opnieuw-met-2
https://vlaamsesportfederatie.be/nieuws-en-inspiratie/index-overschreden-lonen-stijgen-in-juni-opnieuw-met-2
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De bestuursleden nemen kennis van de financiële toestand halverwege 2022. 

De voorzitter van de tuchtkamer krijgt voor 2022 een vergoeding voor de uitoefening van 

zijn functie en de gewaardeerde bijstand die hij verleent aan de secretaris-generaal. 

Marc laat het nodige sociaal passief uitrekenen door Liantis. 

 

3. Verhouding VST met medewerkers/aangestelden 

Informatie 

Niels zou graag de juridische en financiële relatie van VST met verschillende actoren 

(griffiers, rechters/onderzoekers, stagiairs, etc.) bespreken, o.a. in het licht van eventuele 

(aansprakelijkheids)risico's. Zijn eerste opzoekingen lijken alvast positief te zijn. Zo heeft 

VST al meerdere aansprakelijkheidsbeperkingen voorzien (bv. in de reglementen). Hij 

vernam ook graag of er gewerkt wordt met een vrijwilligersovereenkomst. 

Conclusie 

Dit punt wordt overgeheveld naar het BO van 29/9 en er wordt een extra uur voorzien 

om dit te bespreken. 

 

4. Update tuchtregister 

Informatie 

Op 20 juni vond een vergadering van de werkgroep tuchtregister plaats. De discussie was 

vruchtbaar en leidde tot de volgende conclusies: 

- De voorkeur gaat uit naar het koppelen van het tuchtregister aan het bestaande 

strafregister. Dat is het meest praktisch maar ligt moeilijk omdat het strafregister een 

federale materie betreft. 

- In het geval een apart tuchtregister gecreëerd dient te worden, moet dit 

gecentraliseerd worden bij de overheid, zijnde Sport Vlaanderen. 

- De federaties moeten inzage krijgen in het tuchtregister en kunnen nagaan of 

trainers en gewone leden een tuchtsanctie hebben opgelopen, liefst op 

geautomatiseerde wijze, en minstens op het moment van de vraag tot aansluiting. De 

inzage moet een wettelijke basis krijgen. 

- Er dient een bijkomende clausule in het tuchtreglement ingevoegd te worden waarbij 

de opname in het tuchtregister voorzien wordt (bijv. via een objectief criterium) en de 

federatie-overkoepelende werking van een tuchtsanctie mogelijk wordt. 

- De betrokkene moet een inzagerecht en verhaalrecht krijgen, zodat manifeste fouten 

rechtgezet kunnen worden. 
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- Er is nood aan een overleg met Sport Vlaanderen en Hans Ponnet van VTS. Evy zal het 

initiatief hiertoe nemen. 

Evy, Lien en Cedric lichten verder toe. 

Conclusie 

Evy, Lien en Cedric krijgen het mandaat om met Hans Ponnet van VTS verder deze 

problematiek te bespreken. 

 

5. Varia  

- Niels bespreekt graag kort of er tijdens de zomer studenten worden ingeschakeld 

als stagiair/vrijwilliger, en desgevallend welk profiel die hebben en of er al zicht is 

op hun takenpakket. Hij vraagt zich af of er interesse/nood is om in de toekomst 

ook doorheen het jaar beperkt stagiairs in te schakelen (bv. opleiding 

bacheloropleiding bedrijfsmanagement, optie sportmanagement; bv. opleiding 

rechtspraktijk; bv. iemand met grafische opleiding voor visuals, etc.) en welke 

stageopdrachten/stageprojecten mogelijk nuttig kunnen zijn.  

Besluit: Momenteel is er geen nood maar Cedric zal het signaleren indien dit 

verandert. 

- Er werd naar aanleiding van het einde van het academiejaar een bevraging 

gedaan onder de griffiers. Een groot aantal onder hen zal VST verlaten.  

Besluit: Het personeel zal zelf instaan voor de aanwerving van nieuwe griffiers. Ze 

zullen ook een bevraging doen bij de huidige griffiers om te leren wat zij zelf als 

positief/negatief ervaarden. 

- Bram vraagt zich af of er al een opleiding is voorzien voor de leden OI, rechters en 

griffiers van het VST. Welke opleiding acht het BO nuttig? 

Besluit: er wordt een opleiding voorzien waarin de bondsparketten van drie 

federaties (Tennis Vlaanderen, Basketbal Vlaanderen en de VAL) hun werking 

komen voorstellen. Zo kan er kruisbestuiving ontstaan met de actoren van VST.  

- Evaluatie aantal vergaderingen/jaar van het bestuursorgaan: het BO beslist om 

een BO te houden elke 6 weken om zo uit te komen op een 7 vergaderingen per 

jaar. De BO’s van 25/8 en 24/11 vallen weg. 

- Toegetreden lidmaatschap VSF 

Besluit: Het VST stelt zich kandidaat om toegetreden lid van VSF te worden zodat 

Cedric en Stijn uitnodigingen krijgen voor evenementen en opleidingen en een 

netwerk kunnen uitbouwen. 

 

 


