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LUIK 3 
 

Punt 7. Medisch Verantwoord Sporten (MVS) 
 

 

7.1 De verplichtingen van sportfederaties inzake de medisch 

verantwoorde sportbeoefening 
 

7.1.1 Het waarborgen van de medisch verantwoorde sportbeoefening voor de sporter 

 

1. Aan welke absolute en relatieve sportmedische geschiktheidcriteria moeten de 

sporters beantwoorden?  Welke criteria sluiten deelname aan de sporttak uit?  

Welke zijn de zware tegenindicaties? 

2. Wat zijn de inhoud en de frequentie van de sportmedische keuring ? 

3. Wat zijn de inhoud en de frequentie van de preventieve gezondheidscontrole? 

4. Wat zijn de minimale voorwaarden inzake preventieve gezondheidscontrole waar 

sporters moeten aan voldoen voor de deelname aan sportmanifestaties?  Welke 

gezond-heidsparameters worden gehanteerd en wanneer worden ze als afwijkend 

beschouwd? 

5. Welke leeftijdsgrenzen zijn van toepassing? 

6. Welke minimumnormen inzake medische, paramedische en psychologische 

begeleiding zijn van toepassing? 

7. Welke zijn de minimale opleidingsvoorwaarden waaraan sporters moeten voldoen 

om te mogen deelnemen aan sportmanifestaties?  Aan welke kwalificaties moeten 

de opleiders voldoen?  Wat is de minimale inhoud van de opleidingsprogramma’s? 

 

Punt 1 t.e.m. 7 is voor onze federatie niet van toepassing. 

   

7.1.2 Initiatieven en maatregelen om sportletsels, fysieke en psychische overbelasting 

en dopingpraktijken te voorkomen en te bestrijden 

 

1. Welke kadervorming inzake medisch verantwoorde sportbeoefening wordt 

uitgewerkt en gevolgd? 

2. Welke informatie- en vormingsactiviteiten worden georganiseerd? 

3. Welke statutaire en reglementaire bepalingen worden uitgevaardigd ter 

voorkoming van sportletsels, overbelasting en dopingpraktijken? 
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4. Hoe worden de aangesloten sporters in kennis gesteld van de statutaire, 

reglementaire of contractuele bepalingen inzake de bestrijding van 

dopingpraktijken in het bijzonder? 

 

Punt 1 t.e.m. 4 is voor onze federatie niet van toepassing. 

 

7.1.3 Samenwerking met de regering of met een overkoepelend orgaan van 

sportverenigingen 

 

1. Hoe worden de leden geïnformeerd over acties van de regering of andere 

instanties op het vlak van medisch verantwoorde sportbeoefening?  

 

De verantwoordelijke van het dossier MVS, Olivier Marteel, zal steeds alle info 

verzamelen en aan de bestuurders van VSF, zowel mondeling als via mail, bezorgen. 

 

2. Hoe wordt gevolg gegeven aan de beslissingen en aanbevelingen om sportletsels, 

overbelasting en dopingpraktijken te voorkomen en te bestrijden? 

 

Op de website alsook in het huishoudelijk reglement en mogelijk de statuten zal zoveel 

mogelijk informatie worden opgenomen die ook via mail zal worden verspreid aan de 

clubs en de leden. 

 

7.1.4 Rapporteren over de maatregelen om medisch verantwoorde sportbeoefening te 

bevorderen 

 

1. Welke statutaire, reglementaire en contractuele bepalingen geven concrete vorm 

en inhoud aan de verplichtingen van de sportvereniging op het vlak van medisch 

verantwoorde sportbeoefening?  

2. Hoe evalueert u de initiatieven inzake medisch verantwoorde sportbeoefening? 

Wat zijn de leemten en de prioritaire behoeften?  

 

Punt 1 en 2 is voor onze federatie niet van toepassing. 

 

7.1.5 Mededeling van geplande sportmanifestaties, verblijfsgegevens en 

dopingcontroles buiten wedstrijdverband 

 

1. Welke werkwijze wordt gevolgd om de administratie op voorhand op de hoogte te 

brengen van alle geplande sportmanifestaties, georganiseerde voorbereidingen en 

van elke wijziging in die planning?  
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Gezien de snelheid van uitvoering en het bereik dient dit via mail te gebeuren. 

 

2. Welke werkwijze wordt gevolgd om de gegevens over de elitesporters aan de 

administratie te bezorgen? 

 

De verantwoordelijke, die binnen de vereniging het dossier MVS beheert, zal op 

regelmatige basis controleren of een sporter voldoet om te worden erkend als 

elitesporter.  Indien dit wordt vastgesteld zal hij/zij zowel de RvB als de dienst MVS 

informeren zoals voorgeschreven. 

 

7.1.6 Disciplinaire maatregelen tegen sporters 

 

Op welke manier wordt de verplichting nagekomen om specifieke disciplinaire 

maatregelen te doen naleven? 

 

In alle gevallen zal hoofdstuk 10 van het huishoudelijk reglement van VSF worden 

toegepast. 

 

Uittreksel 

 

10. Medisch verantwoorde sportbeoefening 

Elk lid en elke begeleider moet zich ten allen tijde onthouden van dopingpraktijken. In 

uitvoering van de wettelijke bepalingen mogen leden zich niet verzetten tegen 

controles en zal de vereniging de disciplinaire maatregelen waartoe besloten is door 

de, krachtens het decreet van 13 juli 2007 inzake medisch verantwoorde 

sportbeoefening, bevoegde disciplinaire organen doen naleven. Op elitesporters die 

onder de verantwoordelijkheid van de vereniging vallen, is het intern tuchtreglement 

inzake dopingpraktijken gepleegd door elitesporters van toepassing. 

10.1. Intern tuchtreglement inzake dopingpraktijken gepleegd door elitesporters 

10.1.1. Dit reglement is van toepassing op elke sporter die onder de 

verantwoordelijkheid van deze sportvereniging valt en door de Vlaamse Gemeenschap 

op de hoogte werd gebracht van zijn kwalificatie als elitesporter. 

10.1.2. De in artikel 10.1.1 vermelde sporter die de in artikel 10.1.1 vermelde 

kwalificatie als elitesporter betwist, kan overeenkomstig artikel 34 van het decreet van 

27 juli 2007 inzake medisch verantwoorde sportbeoefening, binnen de veertien dagen 

volgend op de kennisgeving, beroep aantekenen bij de disciplinaire commissie van de 

Vlaamse Gemeenschap. 

10.1.3. De disciplinaire vervolging en bestraffing van dopingpraktijken gepleegd door 

de in artikel 10.1.1 vermelde elitesporter, verloopt volgens het procedurereglement 

van het disciplinair orgaan van de vzw Vlaams Doping Tribunaal, die door deze 
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sportvereniging belast werd met het organiseren van de disciplinaire procedure 

betreffende dopingpraktijken gepleegd door de in artikel 10.1.1 vermelde elitesporter. 

10.1.4. 

§1. Het in artikel 10.1.3 vermelde disciplinair orgaan zal de in overtreding bevonden 

elitesporter veroordelen tot het terugbetalen van het geheel of een deel van de kosten 

van de dopingcontroles, aan degene die de kosten van deze controles heeft gedragen en 

de in overtreding bevonden elitesporter daarenboven een straf opleggen 

overeenkomstig §2 tot en met §7 van dit artikel. 

§2. Met uitzondering van de specifieke stoffen waarnaar verwezen wordt in §3, is de 

periode van uitsluiting die wordt opgelegd voor een overtreding als vermeld in artikel 

3, 1°, 2° en 6°, van het decreet : 

1° voor een eerste overtreding : 2 jaar uitsluiting; 

2° voor een tweede overtreding : levenslange uitsluiting. 

§3. De verboden lijst kan specifieke stoffen vermelden waarvan de elitesporter kan 

aantonen dat hij de stof niet heeft gebruikt om zijn sportprestaties te verbeteren. De 

sanctie, vermeld in §2, wordt dan vervangen door de volgende : 

1° voor een eerste overtreding : een waarschuwing en een berisping of een uitsluiting 

van ten hoogste 1 jaar; 

2° voor een tweede overtreding : 2 jaar uitsluiting; 

3° voor een derde overtreding : levenslange uitsluiting. 

§4. Voor overtredingen als vermeld in artikel 3, 3° en 5°, van het decreet, gelden de 

volgende perioden van uitsluiting : 

1° voor een eerste overtreding : 2 jaar uitsluiting; 

2° voor een tweede overtreding : levenslange uitsluiting. 

Voor overtredingen als vermeld in artikel 3, 7° en 8°, van het decreet, wordt een 

periode van uitsluiting opgelegd van minimaal 4 jaar en maximaal levenslang.  Voor 

overtredingen als vermeld in artikel 3, 4°, van het decreet, is de periode van uitsluiting 

minimaal 3 maanden en maximaal 2 jaar. 

§5. In de volgende gevallen wordt de periode van uitsluiting niet toegepast of 

verminderd op grond van uitzonderlijke omstandigheden : 

1° als de elitesporter in een individueel geval voor een overtreding van een 

antidopingregel als vermeld in artikel 3, 1° en 2°, van het decreet, kan aantonen dat 

hem geen schuld treft of nalatigheid te verwijten is voor de overtreding, vervalt de 

periode van uitsluiting die normaal van toepassing was. In geval van een overtreding 

van een antidopingregel als vermeld in artikel 3, 1°, van het decreet, moet de 

elitesporter aanvullend aantonen hoe de verboden stof in zijn lichaam is 

terechtgekomen opdat de periode van uitsluiting kan vervallen. Als de periode van 

uitsluiting vervalt, telt de overtreding van de antidopingregel niet mee voor het 

vaststellen van de periode van uitsluiting die geldt voor meervoudige overtredingen; 
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2° als de elitesporter in een individueel geval voor een overtreding van een 

antidopingregel als vermeld in artikel 3, 1°, 2°, 3° en 8°, van het decreet, kan aantonen 

dat hem geen significante schuld treft of nalatigheid te verwijten is voor de 

overtreding, kan de periode van uitsluiting worden verminderd tot de helft. Als de 

periode van uitsluiting levenslang is, mag de verminderde periode niet korter zijn dan 

8 jaar. In geval van een overtreding van een antidopingregel als vermeld in artikel 3, 1°, 

van het decreet, moet de elitesporter aantonen hoe de verboden stof in zijn lichaam is 

terechtgekomen voordat de periode van uitsluiting kan worden verminderd; 

3° als in een individueel geval de elitesporter aan de regering of de administratie 

substantiële hulp heeft geboden die leidt tot de ontdekking of vaststelling door de 

regering of de administratie van overtredingen, begaan door een andere persoon, van 

een antidopingregel als vermeld in artikel 3, 6°, 7° en 8°, van het decreet, kan de 

periode van uitsluiting worden verminderd tot de helft. Als de periode van uitsluiting 

levenslang is, mag de verminderde periode niet korter zijn dan 8 jaar.  

§6. In geval van meervoudige overtredingen worden de volgende regels in acht 

genomen : 

1° een tweede overtreding van een antidopingregel mag alleen worden meegewogen 

voor het opleggen van sancties op grond van §2, §3 en §4, als de administratie kan 

aantonen dat de elitesporter de tweede overtreding van een antidopingregel heeft 

begaan nadat hij bericht had ontvangen, of nadat de administratie een redelijke poging 

had gedaan hem te berichten over de eerste overtreding van een antidopingregel. Als 

de administratie dat niet kan bewijzen, worden de overtredingen samen beschouwd 

als één eerste overtreding en wordt de opgelegde sanctie gebaseerd op de overtreding 

waarop de zwaarste sanctie staat;  

2° als een elitesporter bij een dopingcontrole wordt betrapt op een overtreding van 

een antidopingregel die zowel betrekking heeft op een specifieke stof als vermeld in §3, 

als op een andere verboden stof of verboden methode, heeft de elitesporter officieel 

maar één overtreding van een antidopingregel begaan, maar wordt de op te leggen 

straf gebaseerd op de verboden stof of verboden methode waarop de zwaarste sanctie 

staat; 

3° als blijkt dat een elitesporter 2 afzonderlijke overtredingen van de antidopingregels 

heeft begaan, waarvan er een betrekking heeft op een specifieke stof en valt onder de 

sancties, vermeld in §3, en de andere op een verboden stof of verboden methode die 

valt onder de sancties, vermeld in §2, of een overtreding die valt onder de sancties, 

vermeld in §4, eerste lid, bedraagt de periode van uitsluiting die wordt opgelegd voor 

de tweede overtreding ten minste 2 jaar en ten hoogste 3 jaar. Als blijkt dat een 

elitesporter een derde overtreding heeft begaan van de antidopingregels voor een 

combinatie van specifieke stoffen als vermeld in §3, en een andere overtreding van een 

antidopingregel als vermeld in §2 of §4, eerste lid, wordt hij gestraft met levenslange 

uitsluiting. 
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§7. De periode van uitsluiting begint op de dag van de uitspraak waarbij uitsluiting is 

opgelegd of, als de betrokkene van een hoorzitting heeft afgezien, op de dag dat de 

uitsluiting is aanvaard of op andere wijze is opgelegd. Waar de rechtvaardigheid dat 

gebiedt, bijvoorbeeld bij vertragingen in de procedure of andere aspecten van de 

dopingcontrole die niet te wijten zijn aan de sporter, kan de disciplinaire commissie of 

de disciplinaire raad de periode van uitsluiting op een eerdere datum laten ingaan, ten 

vroegste de dag waarop het monster is afgenomen. 

De uitsluiting houdt in dat de betrokkene tijdens de periode van uitsluiting in geen 

enkele hoedanigheid mag deelnemen aan een wedstrijd of andere activiteit 

(uitgezonderd geautoriseerde antidopingcursussen of rehabilitatieprogramma’s) die 

onder het gezag valt van of is georganiseerd door een ondertekenaar van de Code of 

een organisatie die lid is van een ondertekenaar van de Code. Een persoon aan wie een 

periode van uitsluiting is opgelegd van langer dan 4 jaar kan, als er 4 jaren van de 

periode van uitsluiting zijn verstreken, deelnemen aan lokale wedstrijden in een 

andere sport dan de sport waarbij de betrokkene de overtreding van een 

antidopingregel heeft gepleegd, maar alleen als de lokale wedstrijd niet op een 

dusdanig niveau is dat het de betrokkene anders direct of indirect zou kunnen 

kwalificeren voor deelname aan (of punten zou kunnen opleveren die nodig zijn voor) 

een nationaal kampioenschap of internationale wedstrijd. 

Als voorwaarde voor het terugkrijgen van het recht op deelname aan wedstrijden na 

een bepaalde periode van uitsluiting moet een sporter tijdens de periode van 

uitsluiting beschikbaar blijven voor dopingcontroles buiten wedstrijdverband en moet 

hij of zij, als daarnaar gevraagd wordt, actuele en nauwkeurige verblijfsgegevens 

verstrekken. Als een sporter aan wie een periode van uitsluiting is opgelegd zich 

terugtrekt uit de sport maar later toch weer aan de sport wil deelnemen, kan de 

sporter pas weer deelnamegerechtigd worden verklaard als de sporter de 

administratie daarvan op de hoogte heeft gebracht en zich beschikbaar heeft gesteld 

voor dopingcontroles buiten wedstrijdverband gedurende een periode die gelijk is aan 

de periode van uitsluiting die nog over was op het moment dat de sporter zich 

terugtrok. 

10.1.5. Een overtreding van een antidopingregel in verband met een dopingcontrole 

binnen wedstrijdverband leidt automatisch tot diskwalificatie van het individuele 

resultaat dat is behaald in die wedstrijd met alle daaruit voortvloeiende consequenties, 

zoals het verlies van eventuele medailles, punten en prijzen. Naast de automatische 

diskwalificatie van de resultaten in de wedstrijd waarin het positieve monster is 

aangetroffen, zullen alle andere wedstrijdresultaten die zijn behaald nadat er een 

positief monster is afgenomen (of dat nu binnen of buiten wedstrijdverband is) of er 

een andere overtreding van antidopingregels heeft plaatsgevonden, door het begin van 

een periode van uitsluiting worden gedis-kwalificeerd, tenzij de rechtvaardigheid 
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anders vereist, met alle consequenties vandien, zoals het verlies van eventuele 

medailles, punten en prijzen. 

10.1.6. De volgende personen of instanties hebben het recht, tegen elke disciplinaire 

maatregel van het in artikel 10.1.3 vermelde disciplinair orgaan, beroep aan te tekenen 

bij het Internationaal Sporttribunaal: 

• De betrokken elitesporter 

• De Vlaamse regering 

• De bevoegde nationale of internationale sportfederatie 

• Het Wereldantidopingagentschap 

• Het Internationaal Olympisch Comité 

• Het Internationaal Paralympisch Comité 

10.1.7. De bevoegde administratie van de Vlaamse Gemeenschap heeft het recht 

controle uit te oefenen op de naleving van dit intern tuchtreglement. 

 
 

7.2 Contactpersonen van de federatie 
  

7.2.1 Algemeen aanspreekpunt voor MVS 

 

• MVS-verantwoordelijke Olivier Marteel 

• Het secretariaat van de cluster VIV 

• Het algemeen secretariaat van VSF 

 

7.2.2 Aanspreekpunt voor de lijst van elitesporters 

 

• MVS-verantwoordelijke Olivier Marteel 

• Het algemeen secretariaat van VSF 

 

7.2.3 Aanspreekpunt voor de interne tuchtregeling inzake dopingpraktijken 

 

• MVS-verantwoordelijke Olivier Marteel 

• Het algemeen secretariaat van VSF 

 

7.2.4 Contactgegevens van de internationale federatie 

 

Binnen België is VSF erkend door BBSA, Belgium Billiards and Snooker Association 

Contactgegevens : zie website www.bbsa.be 

 

Binnen Europa is BBSA erkend door EBSA, European Billiards and Snooker Association 

Contactgegevens : zie website www.ebsa.tv 
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Binnen de wereld is BBSA erkend door IBSF, International Billiards and Snooker 

Association 

Contactgegevens : zie website www.ibsf.info 

 

IBSF is erkend door WCBS, World Confederation of Billiard Sports 

Contactgegevens : zie website www.billiard-wcbs.org 

 

WCBS is erkend door IOC, International Olympic Committee  

Contactgegevens : zie website www.olympic.org 
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Punt 8. Ethisch Verantwoord Sporten (EVS) 
 

 

8.1 Aanspreekpunt federatie 
 

Verantwoordelijke EVS : Debusscher Didier 

Functie :   voorzitter 

 

 

8.2 Situatieschets en visie over etisch verantwoord sporten 
 

8.2.1 Huidige situatie 

 

De Vlaamse Snookerfederatie vzw heeft zich het voorbije jaar op regelmatige basis 

bezig gehouden met ethiek en heeft hierbij ook vooral de bestuurders en initiators het 

belang hiervan trachten duidelijk te maken. 

 

In eerste instantie heeft de federatie een inventaris gemaakt van het aantal 

jeugdspelers die deelnemen aan competitie. Een versoepeld reglement hieromtrent 

voor jeugdspelers werd tot op heden echter nog niet verwezenlijkt. 

 

Vervolgens zullen onze bestaande gedragscodes verder worden uitgewerkt. Deze 

gedragsregels zijn opgesteld en onderverdeeld in verschillende doelgroepen, nl. 

- gedragsregels voor minderjarige spelers 

- gedragsregels voor meerderjarige spelers 

- gedragsregels voor begeleiders/initiators/verantwoordelijken 

 

De Vlaamse Snookerfederatie vzw heeft, net zoals verschillende afdelingen (gewesten) 

binnen de federatie, de Panathlonverklaring ondertekend, maar doet er op dit ogenblik 

verder niets mee. Een bijkomende doelstelling is dat wij dit vanaf dit jaar zullen starten 

met het laten ondertekenen van de Panathlonverklaring door al onze clubs. 

 

8.2.2 Visie 

 

Wij zijn als federatie zeer begaan met onze jeugdspelers en stellen alles dan ook in het 

werk om hen verder te beschermen tegen de negatieve effecten van de sport. Het 

afgelopen jaar hebben wij o.a. geen enkele overtreding van het rookverbod vastgesteld 

en worden alcoholische dranken tijdens jeugdtornooien zeker gemeden. 
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8.3 Keuze thema en richtsnoeren 
 

8.3.1 Thema 1 : De rechten van het kind in de sport 

  

8.3.2 Richtsnoer 1 

 

Bestaat erin om de nodige inspanningen te leveren zodat de positieve waarden van de 

jeugdsport worden benadrukt en geconcretiseerd, en dat de sportfederatie structurele 

preventieve en curatieve maatregelen neemt om haar jeugdleden te beschermen tegen 

de negatieve effecten van de sport. 

 

8.3.3 Richtsnoer 2 

 

Richtsnoer 2 bestaat erin dat de sportfederatie de nodige inspanningen levert om haar 

sportclubs, trainers, begeleiders en andere betrokkenen te sensibiliseren, te begeleiden 

en te ondersteunen bij het ethisch en pedagogisch verantwoord omgaan met hun 

jeugdleden, met bijzonder aandacht voor hun ontwikkelingsniveau. 

 

 

8.4 Uitwerking 
 

8.4.1 Thema 1 : De rechten van het kind in de sport 

  

8.4.1.A Richtsnoer 1 

 

Doelstelling 

 

De federatie zal tegen eind februari 2013 een evaluatie maken over haar huidig 

competitiesysteem, en dit systeem uitbreiden met een competitie voor jeugdspelers in 

verschillende leeftijdscategorieën, al naargelang hun beschikbaarheid. 

 

Op dit ogenblik kunnen leden beginnen met de snookersport vanaf de leeftijd van 8 

jaar. Zij kunnen deelnemen aan tornooien die opgedeeld zijn in 2 categorieën, nl. 

- cadetten (tot 16 jaar) 

- junioren (tot 21 jaar) 

 

Bij deze tornooien kunnen jeugdspelers zich vermaken, trainen en worden ze begeleid 

door competente mensen. Zij kunnen op een veilige manier onze sport uitoefenen. Zij 
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kunnen zich meten met andere jeugdspelers binnen eenzelfde leeftijdscategorie, maar 

het niveau binnen deze categorie kan enorm verschillen. 

 

Op niveau van de competitie wordt er echter geen onderscheid gemaakt volgens 

leeftijd, maar eerder volgens niveau (kwaliteit van spelen). Sommige afdelingen 

(gewesten) hebben wel een zaterdagcompetitie voor jeugdspelers. 

 

Acties 

 

De federatie heeft reeds een inventaris opgemaakt van alle jeugdspelers die deelnemen 

aan de competitie en zal trachten om, weliswaar regiogebonden of binnen een straal 

met beperkte afstanden, jeugdspelers van eenzelfde leeftijdsgroep en met eenzelfde 

niveau de kans te geven zich tegen elkaar te meten. Bovendien zouden de reglementen 

kunnen aangepast (versoepeld) worden voor jeugdspelers. 

 

Stappenplan Timing 

Opmaken van een versoepeld reglement voor jeugdspelers november 2012 

Opstellen van een jeugdcompetitie per leeftijdscategorie februari 2013 

 

Communicatie 

 

De communicatie van deze acties verlopen via de website en mail. Ook andere kanalen, 

zoals Facebook en Twitter, zullen hierbij gebruikt worden. 

 

8.4.1.B Richtsnoer 2 

 

Doelstelling 

 

Elke jeugdspeler moet het recht hebben om 

- de snookersport te beoefenen 

- zich te vermaken en te spelen 

- in een gezonde omgeving en in veilige omstandigheden aan sport te doen 

- waardig behandeld te worden 

 

Tot op heden heeft de federatie reeds bestuurders en initiators hierover ingelicht. Toch 

is het is de bedoeling om tegen uiterlijk maart 2013 onze bestaande gedragscode 

grondig te hebben uitgebreid voor bestuurders, sporters, begeleiders en ouders. 

 

  



Vlaamse Snookerfederatie vzw 
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Acties 

 

Voor de opstelling van een gedragscodeprotocol zal de federatie zich baseren op 

onderstaand stappenplan: 

 

Stappenplan Timing 

Opmaken van een nieuw gedragscodeprotocol januari 2013 

Bekendmaking van de nieuwe gedragscode maart 2013 

 

Communicatie 

 

De communicatie van deze nieuwe gedragscode naar de verschillende doelgroepen zal 

verlopen als volgt : 

 

Doelgroep Communicatiekanaal Timing 

Bestuurders, begeleiders Via mail, website en vergadering januari 2013 

Sportclubs Via mail, website en infovergadering februari 2013 

Leden en ouders Via mail, nieuwsbrief en website maart 2013 

 


