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Leo Mares, secretaris 
TC atletiek (Louise Vekemans en Patrick De Gelas) 

 
Verontschuldigd: TC atletiek (Ben Benhaddou en Evelyne Barbaix) 
 
Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd. 
 
 
1. Sportkalender 
 
EC-vergadering 11 – 13 december 2015 
Van 11 tem 13 december 2015 zal de BPSB de RVB van de USPE ontvangen. De voorzitter zal 
onderzoeken waar dit kan georganiseerd worden. 
 
EK wielrennen 2016 
Jeroen De Smet heeft aan de RVB een kostenraming voor de organisatie van het Europees 
Kampioenschap Wielrennen Politie 2016 overgemaakt. De voorzitter en secretaris zullen een afspraak 
maken met Jeroen De Smet om dit verder te bespreken. 
 
BK trailrun 
Op 14 maart 2015 ging de 2e Blaarmeersentrail Gent (trailrun per ploeg of individueel) door. De 
sportsecretaris heeft de RVB vertegenwoordigd. Dit was een succes, met een grote deelname. 
 
EK judo 
Van 10 tot en met 13 mei 2015 organiseert de USPE het EK judo in Dresden (Duitsland). De afvaardiging 
werd met de koepel overlegd. 
 
EK tafeltennis 
De RVB bespreekt de delegatie voor het EK tafeltennis van 27 tot en met 31 mei 2015 in Varna 
(Bulgarije), rekening houdend met de voorbije BK, het niveau van de atleten en de budgettaire 
mogelijkheden. De samenstelling van de delegatie wordt vastgelegd (Wally Gerits, Louise Vekemans en 4 
spelers (mannen) – Lousie geeft namen door aan de voorzitter). De voorzitter zal de USPE en de lokale 
organisator verwittigen. De meest optimale wijze van verplaatsing wordt verder onderzocht. 



2 

EK damesvoetbal 
Het EK damesvoetbal wordt van 20 tem 27 juni 2016 in Praag (Tsjechië) georganiseerd. Gezien de 
duurtijd van dit evenement en het feit dat er veel deelnemers (ploegsport) moeten worden ingeschreven, 
is deelname momenteel financieel onhaalbaar. 
De Nederlandse damesvoetbalploeg heeft gevraagd om een oefeninterland te spelen tegen België. De 
penningmeester zal dit verder bekijken (oa. verblijf). 
 
BK volleybal 
Op vrijdag 05 juni 2015 organiseert de PZ Wetteren-Laarne-Wichelen het BK Volley voor Politiediensten. 
De penningmeester en de sportsecretaris hebben de modaliteiten besproken met de organisatoren. 
 
TC Tennis 
De USPE organiseert van 12 tot en met 19 september 2015 het EK in Milaan (Italië). De RVB bespreekt 
de delegatie rekening houdend met de voorbije BK, het niveau van de atleten en de budgettaire 
mogelijkheden. De voorzitter heeft de TC gecontacteerd. Volgens de TC komen 2 spelers in aanmerking. 
De RVB heeft dit besproken met de TC. De RVB kan zich hiermee akkoord verklaren. De RVB zal ook 
hier verder onderzoeken hoe de verplaatsing, verblijf, ed. kunnen gebeuren. 
 
BK tennis 
Het BK tennis (enkelspel) zal plaatsvinden op 19 juni 2015 en wordt georganiseerd in Rumbeke door de 
PZ RIHO. De RVB vraagt aan de TC om dit verder te regelen. 
 
TC judo 
De sportsecretaris heeft bij Dimitri Vandevenne verder geïnformeerd naar hun interesse m.b.t. de 
organisatie van het BK en de werking van de TC. Dimitri Vandevenne en Andy Hermans hebben hun 
interesse bevestigd en zullen ter zake verder overleggen met de RVB. 
 
TC atletiek 
Voorafgaand aan de vergadering overlegt de RVB met een afvaardiging van de TC atletiek (Patrick De 
Gelas en Louise Vekemans). Voorzitter Ben Benhaddou en Evelyne Barbaix hadden zich verontschuldigd. 
Om aan de samenwerkingsproblematiek binnen de TC atletiek te verhelpen beslist de RVB dat 
ondervoorzitter Carlos De Walsche, mede vanuit zijn ervaring en deskundigheid op vlak van atletiek, aan 
de TC atletiek wordt toegevoegd. De ondervoorzitter zal de voorzitter en de andere leden van de TC 
bijstaan in alle aspecten van de werking van de TC. De ondervoorzitter zal op deze wijze trachten de 
samenwerking binnen de TC te optimaliseren. Carlos De Walsche zal een opstartoverleg ter zake 
plannen. 
Carlos De Walsche zal ook een eventuele deelname aan het EK cross country 2016 in Coventry (GB) met 
de TC overleggen. 
 
TC hengelen 
De kalender van het hengelen 2015 werd aan de sportsecretaris en de webmaster overgemaakt. 
Op 4-5 september 2015 gaat het 28ste Europees Kampioenschap hengelen voor politiediensten door in 
Hongarije, Szeged, Maty-ér. 
 
TC fiets 
De TC heeft gemeld dat Benny Dupont het BK wielrennen wil inrichten op 14 mei 2015 te Zottegem. 
Dezelfde dag zou er ook een wedstrijd voor nieuwelingen georganiseerd worden. Het parcours is vrij 
selectief maar gaat over vrij grote wegen. Een ronde is ongeveer 10 km. Ze zouden de wedstrijd inrichten 
in samenwerking met KVWB. Hij zou de wedstrijd ook openstellen voor andere veiligheidsdiensten 
(brandweer, …). Aan de TC wordt gevraagd de formulieren S3 en S5 aan de sportsecretaris over te 
maken. 
 
2. Koepeloverleg 
 
Volgende overleg is gepland op 22 juni 2015 te 16.00 uur (DGR Brussel). 
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3. Kasverslag / sponsoring / ledenbestand / statuten 
 
De penningmeester geeft aan de RVB een overzicht van de budgettaire toestand. 
 
Op de algemene ledenvergadering (zie verder) zal een aanpassing van de statuten VZW NBPSB (en 
koepel) worden voorgelegd (wijziging sportsecretaris). 
 
4. Bloso Vlaamse overheid 
 
Op 20 december 2013 heeft de Vlaamse Regering het decreet inzake gezond en ethisch sporten (GES-
decreet) afgekondigd. Dit decreet vervangt het decreet van 13 juli 2007 inzake medisch en ethisch 
verantwoorde sportbeoefening. Het GES-decreet is op 30 april 2014 in werking getreden en vanaf 1 
januari 2015 zullen de ‘opdrachten/verplichtingen’ voor de sportfederaties op het vlak van gezond sporten 
wijzigen. Omdat elke federatie goed zou weten wat verwacht wordt binnen het nieuwe decreet, maakten 
VSF en de overheid samen een checklist op. Deze checklist voor erkende Vlaamse sportfederaties is een 
hulpmiddel om na te gaan of de nodige elementen voor een onderbouwd gezond en ethisch sporten-
beleid aanwezig zijn in de organisatie. De checklist geeft de minimale verplichtingen voor federaties mee, 
vanuit het GES-decreet en het bijhorende uitvoeringsbesluit, maar stimuleert ook in het algemeen een 
onderbouwd beleid in de federatie. 
De ondervoorzitter en de sportsecretaris bekeken de checklist. Volgende stappen dringen zich op: 

• Het betrekken van een arts bij de opmaak en uitvoering van ons beleidsplan. De ondervoorzitter 
heeft bij de federale politie naar een kandidaat gevraagd. Tot op heden hebben wij nog geen 
respons mogen ontvangen. 

• De analyse van de sportrisico’s (bv. op basis van statistische gegevens van Ethias). 

• De communicatie over deze risico’s aan onze leden (bv. informatie via website en AV). 

• De ev. aanbeveling van een sportmedisch onderzoek voor bepaalde doelgroepen (leeftijd, 
sporttak…). 

• Aanpassing van alle websites (voor regelgeving zie: https://cjsm.be/gezondsporten/regelgeving) 
Verder werden volgende richtlijnen voor sportfederaties bekomen: 
Wat betekent dit nu concreet voor uw sportfederatie op vlak van verplichtingen en eventuele rapportering? 
Weet dat er van uw federatie tegen 1 april 2015 geen formeel rapporteringsdocument ten aanzien van de 
overheid wordt verwacht. Wat dan wel? 
De Vlaamse Sportfederatie en het Departement CJSM hebben deze verplichtingen vertaald naar een 
checklist, die we langs deze weg nogmaals onder de aandacht willen brengen. 

• Informatie: https://cjsm.be/gezondsporten/nieuws/checklist-gezond-en-ethisch-sporten 

• Checklist: 
https://cjsm.be/gezondsporten/sites/gezondsporten/files/public/checklist_gezond_en_ethisch_spor
ten_sportfederaties.pdf 

• Inzake gezond sporten vindt u meer informatie op de website Gezond Sporten: 
https://cjsm.be/gezondsporten/themas/gezond-sporten/beleid-en-verplichtingen 

Met vragen kunt u terecht bij Nancy Barette (nancy.barette@cjsm.vlaanderen.be of 02 553 38 14). 
Inzake ethisch sporten wordt de huidige cyclus met thema’s en richtsnoeren tot eind 2016 verder gezet, 
en besteedt u verder aandacht aan het door u gekozen thema en de gekozen richtsnoeren, waarbij u 
minstens via uw website uw leden communiceert en stimuleert over uw acties en resultaten. 
Met vragen kunt u terecht bij Jord Vandenhoudt (jord.vandenhoudt@cjsm.vlaanderen.be of 02 553 69 86). 
Binnen het kader van het GES-decreet werden ondertussen twee organisaties erkend als organisaties 
voor beleidsondersteuning en praktijkontwikkeling op het gebied van gezond of ethisch sporten. Deze 
organisaties zullen uw federatie de komende jaren (verder) kunnen stimuleren, ondersteunen, 
begeleiden… rond deze thematieken: 

• Vlaamse Vereniging voor Sportgeneeskunde: www.vvsport.be 

• Internationaal Centrum Ethiek in de Sport: www.ethicsandsport.com 
De sportfederaties moeten ook zo snel mogelijk werk maken van het aanpassen van hun tuchtreglement 
inzake dopingpraktijken begaan door elitesporters/begeleiders. 
Weet alvast dat elke federatie verplicht zal zijn om een contactpersoon en verantwoordelijke antidoping 
aan te duiden als liaison en aanspreekpunt voor de samenwerking met NADO Vlaanderen. 

http://www.cjsm.be/gezondsporten/sites/gezondsporten/files/public/checklist_gezond_en_ethisch_sporten_sportfederaties.pdf
https://cjsm.be/gezondsporten/regelgeving
https://cjsm.be/gezondsporten/nieuws/checklist-gezond-en-ethisch-sporten
https://cjsm.be/gezondsporten/sites/gezondsporten/files/public/checklist_gezond_en_ethisch_sporten_sportfederaties.pdf
https://cjsm.be/gezondsporten/sites/gezondsporten/files/public/checklist_gezond_en_ethisch_sporten_sportfederaties.pdf
https://cjsm.be/gezondsporten/themas/gezond-sporten/beleid-en-verplichtingen
mailto:nancy.barette@cjsm.vlaanderen.be
mailto:jord.vandenhoudt@cjsm.vlaanderen.be
http://www.vvsport.be/
http://www.ethicsandsport.com/


4 

Met vragen kunt u terecht bij Yves Defoort (yves.defoort@cjsm.vlaanderen.be of 02 553 68 03). 
 
De vzw ICES heeft volgend bericht aan de RVB overgemaakt: 
ICES heeft in 2014 samen met een enthousiaste werkgroep de SPORT MET GRENZEN instrumenten 
herwerkt. De instrumenten hebben nog steeds als doel om lichamelijk en seksueel grensoverschrijdend 
gedrag in de sport op een laagdrempelige en doelgerichte manier aan te pakken. Ontdek hier in detail wat 
er allemaal veranderd is!  
Aangezien dit een brandend actueel thema is, evolueren onze instrumenten mee doormiddel van nieuwe 
cases, tips en inzichten! Deze tweede druk maakt het je nog gemakkelijker om aan de hand van cases 
over te gaan tot preventieve beleidsinitiatieven. Bovendien speelden we in op de grote nood aan 
duidelijkheid omtrent juridische stappen die je kan nemen bij ernstige situaties. De vernieuwde 
instrumenten komen hieraan tegemoet met o.a. meer achtergrondinformatie en een hapklare 
voorbeeldtekst rond schorsen en uitsluiten van toegetreden leden die je proactief kan opnemen in het 
intern reglement en/of de statuten.  
Alle achtergrondinformatie, vernieuwde instrumenten, bestelmogelijkheid en vormingsaanbod vind je via 
de vernieuwde webpagina www.sportmetgrenzen.be. 
Aan de slag! Ontdek via het document in bijlage wat je als sportfederatie kan doen voor je eigen 
georganiseerde sportactiviteiten (kampen, lessen, stages, wedstrijden…) en hoe je dit thema naar je clubs 
kan overbrengen. 
Veel succes!  
Ethische en sportieve groeten  
ICES vzw Waterkluiskaai 16, 9040 Sint-Amandsberg/Gent | +32 9 218 91 24 
 
NADO (Nationale Anti Doping Organisatie) Vlaanderen heeft volgend bericht aan de RVB overgemaakt: 
 
Sinds 1 januari 2015 is de nieuwe Wereldantidopingcode (WADA-Code) van kracht. Het decreet van 25 
mei 2012 ter preventie en bestrijding van doping in de sport (“het antidopingdecreet”), gewijzigd bij het 
decreet van 19 december 2014, en het uitvoeringsbesluit van 13 februari 2015 vertalen deze 
internationale regels van het Wereldantidopingagentschap (WADA) naar de Vlaamse context. Vanaf 31 
maart 2015 wordt in de Vlaamse Gemeenschap deze vernieuwde antidopingregelgeving van kracht. 
Daarom vraagt NADO Vlaanderen u met aandrang om onderstaande informatie en opdrachten met 
aandacht door te nemen. 
Deze informatie wordt breed gecommuniceerd, en zal toekomen bij verschillende e-mailadressen van uw 
federatie. In de toekomst zal de communicatie gerichter kunnen verlopen via de aan te duiden 
dopingpreventieverantwoordelijke (zie verder). 
 
Wat betekent het gewijzigde antidopingbeleid voor uw sportfederatie? 
De antidopingregels zijn van toepassing op elke sporter, begeleider en sportvereniging. Een federatie is 
zowel een sportvereniging op zich, als een groepering van sportverenigingen. Voor federaties gelden alle 
verplichtingen die op een sportvereniging rusten, evenals een aantal specifieke verplichtingen die enkel 
voor federaties gelden. 
Welke de verplichtingen voor federaties zijn, wordt toegelicht in deze gids voor sportfederaties. 
Voor wedstrijdorganisatoren en organisatoren van sportevenementen, worden de bijzondere 
aandachtspunten beknopt opgesomd in een nota voor wedstrijdorganisatoren. 
Op 9 maart 2015 organiseerden Vlaams minister van Sport Philippe Muyters en NADO Vlaanderen, in 
samenwerking met de Vlaamse Sportfederatie en het Vlaams Doping Tribunaal, reeds een infonamiddag 
waarin de algemene principes van de vernieuwde regelgeving en het Vlaamse antidopingbeleid werden 
toegelicht voor de sportfederaties met (potentieel) elitesporters zoals gedefinieerd in het 
antidopingdecreet. 
Deze infonamiddag was daarom in eerste instantie gericht naar de verantwoordelijken van sportfederaties 
die een olympische sportdiscipline aanbieden of waarvan de internationale sportfederatie lid is van ‘sport 
accord’. 
De presentatie van dit infomoment bevat echter nuttige informatie voor àlle sportfederaties en kunt u 
raadplegen via deze link op de website Dopinglijn. 
Consulteer zeker ook de gids voor de breedtesporter en de gids voor de elitesporter, en communiceer 
deze informatie naar uw sporters. 

mailto:yves.defoort@cjsm.vlaanderen.be
http://www.ethicsandsport.com/nl/x/607
http://www.sportmetgrenzen.be/
http://www.dopinglijn.be/fileadmin/media/nieuws/Studiedag/dopingpreventie_-_gids_voor_sportfederaties.pdf
http://www.dopinglijn.be/fileadmin/media/nieuws/Studiedag/aandachtspunten_antidoping_voor_wedstrijdorganisatoren_en_sportevenementen.pdf
http://www.dopinglijn.be/fileadmin/media/nieuws/Studiedag/20150309_Presentatie_dopingbestrijding_in_samenwerking_met_de_sportsector.pdf
https://cjsm.be/gezondsporten/sites/gezondsporten/files/public/gids_voor_een_dopingvrije_sportbeoefening_bij_breedtesporters.pdf
http://www.dopinglijn.be/fileadmin/media/nieuws/Studiedag/Gids_breedtesporter_versie_3_web.pdf
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Tuchtreglement voor elitesporters en begeleiders 
De federaties zijn verantwoordelijk voor de vervolging en disciplinaire bestraffing van dopingpraktijken 
gepleegd door de elitesporters die bij hen aangesloten zijn of die bij hen aangesloten waren op het 
ogenblik van de overtreding. De federaties zijn daarnaast bevoegd voor de vervolging en disciplinaire 
bestraffing van dopingpraktijken gepleegd door begeleiders die hetzij lid zijn van de federatie, hetzij een 
contractuele band hebben met de federatie, hetzij een contractuele band hebben met een sporter die lid is 
van de federatie. 
Elke federatie dient daarom een tuchtreglement uit te vaardigen dat conform de Code de procedure, 
disciplinaire commissie en disciplinaire maatregelen vastlegt die van toepassing zijn op elitesporters en 
begeleiders. Federaties die geen eigen procedurereglement en disciplinair orgaan voor elitesporters en 
begeleiders kunnen of willen vaststellen, dienen aan te sluiten bij het Vlaams Doping Tribunaal 
(www.dopingtribunaal.be) en een tuchtreglement uit te vaardigen die het Vlaams Doping Tribunaal toelaat 
in hun naam en voor hun rekening op te treden bij vermoedelijke dopingpraktijken van een elitesporter of 
begeleider. 
NADO Vlaanderen werkte als dienstverlening een nieuw model van tuchtreglement inzake antidoping voor 
elitesporters en begeleiders uit (zie www.dopinglijn.be). 
Belangrijk! Integreer dit tuchtreglement zo snel mogelijk in de interne reglementen van uw sportfederatie. 
Indien de aanpassing van de interne reglementen dienen goedgekeurd te worden door de Algemene 
Vergadering, agendeert u dit best op de eerstkomende Algemene Vergadering van de sportfederatie. Is 
de goedkeuring van een aanpassing van de interne reglementen een bevoegdheid van de Raad van 
Bestuur van uw federatie, dan agendeert u dit ook best op de eerstvolgende Raad van Bestuur. 
Voor specifieke vragen hierover kunt u terecht bij Yves Defoort, jurist NADO Vlaanderen 
(yves.defoort@cjsm.vlaanderen.be of 02 553 68 03). 
 
Aanduiden van een dopingpreventieverantwoordelijke 
Gelet op de uitgebreide taken van een federatie wat dopingpreventie betreft en de noodzaak tot 
samenwerking inzake dopingbestrijding, dient elke federatie een dopingpreventieverantwoordelijke aan te 
stellen die minstens: 
• de gids voor sportfederaties en de geldende antidopingreglementering (internationaal, Vlaams, eigen 
reglementen federatie) ‘kent’ en de dopingbestrijding verder opvolgt; 
• de uitvoering coördineert van de taken die de federatie ter zake zijn opgelegd; 
• instaat voor een goede samenwerking met NADO Vlaanderen; 
• als eerste aanspreekpunt dient voor leden of clubs met vragen of informatie over doping. 
De naam en contactgegevens van deze persoon moeten tegen vrijdag 3 april bezorgd worden aan NADO 
Vlaanderen, op het e-mailadres dopinglijn@vlaanderen.be en daarna steeds up-to-date gehouden 
worden. Uiteraard kan de naam van deze contactpersoon later nog wijzigen. Maar op maandag 27 april in 
de namiddag, in het kasteel Van Bouchout (plantentuin Meise) vindt er een informatie- en overlegmoment 
plaats voor en met deze groep van dopingpreventieverantwoordelijken. 
 
Sportieve groeten, 
NADO Vlaanderen 
www.dopinglijn.be / dopinglijn@vlaanderen.be  
 
5. Sportuitrusting 
 
Er ontbreken nog steeds enkele kledijstukken vanuit TC basketbal. 
 
6. Implementatie EPLA (Europese politie fitheid badge) 
 
De voorzitter zal deze standaard aan de nieuwe minister van binnenlandse zaken overmaken met de 
suggestie deze in de Belgische politie te implementeren. 
De RVB zal onderzoeken of er bij een of andere Belgische politiedienst, -school of –korps (Vlas) een test 
kan worden uitgevoerd. 
De EPLA zal via Infosport en onze website bekendgemaakt worden. Op www.uspe.org kan men de EPLA 
documentatie en banners downloaden. 

http://www.dopingtribunaal.be/
http://www.dopinglijn.be/
mailto:yves.defoort@cjsm.vlaanderen.be
mailto:dopinglijn@vlaanderen.be
http://www.dopinglijn.be/
mailto:dopinglijn@vlaanderen.be
http://www.uspe.org/
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7. Communicatie 
 
Website 
 
De RVB bekijkt een aantal mogelijkheden inzake het communicatiebeleid naar de toekomst toe. 
De ondervoorzitter heeft inmiddels een aantal stappen ondernomen en kwam tot volgende bevindingen. 
Ons magazine kan digitaal gepubliceerd worden via poldoc. De publicatie kan gebeuren in dailydoc en in 
een aparte folder nog nader te bepalen. Er kan bijvoorbeeld afgesproken worden om het iedere dag op 
dailydoc te plaatsen gedurende een maand per nieuw magazine. 
Het komt er vnl. op aan dat de BPSB er in slaagt om de teksten en bijhorende foto's aan te leveren. 
Hiervoor onderzoekt de documentatiedienst van de federale politie voor het moment wat het best zou zijn. 
Enerzijds werken met een template aangeleverd door de documentatiedienst, waarin bijvoorbeeld onze 
webmaster de nodige tekst en foto's kan invullen. 
Anderzijds het enkel en alleen aanleveren van teksten en foto's door BPSB en het documentatiecentrum 
vervolgens ziet zelf toe op de vormgeving. 
Er werd ook aangeraden om het magazine te publiceren op de website www.issuu.com. Het betreft een 
gratis website, waarop magazines kunnen doorbladerd worden. Een link dient wel gerealiseerd te worden 
tussen bijvoorbeeld onze website en de boven geciteerde website. 
De RVB beslist dat we enkel nog voor een digitaal magazine gaan. De geprinte versie wordt dus 
afgeschaft. 
 
8. Medailles 
 
David Stevens heeft Wilsport gecontacteerd over de levering van medailles en trofeeën en ter 
beschikking gesteld van de RVB. 
 
De sportsecretaris heeft een ontwerp voor oorkondes opgemaakt. De RVB kan zich hierin zeker vinden. 
De sportsecretaris zal dit verder behandelen. 
 
9. BOIC 
 
De voorzitter heeft gezorgd voor de verantwoording aan het BOIC (dossier 2014) en heeft de aanvraag 
voor 2015 voorbereid. 
 
10. Algemene ledenvergadering 
 
De algemene ledenvergadering wordt gepland op ma 18 mei 2015 te 14.00 uur (bondsgebouw Wilrijk). 
 
11. Volgende vergaderingen 
 
- koepeloverleg op 22 juni 2015 om 16.00 uur DGR Brussel; 
- vergadering RVB (kern) op ma 27 april 2015 te 17.00 uur (bondsgebouw Wilrijk); 
- vergadering RVB (kern) op ma 18 mei 2015 te 12.00 uur (bondsgebouw Wilrijk – voorafgaand aan 
algemene ledenvergadering); 
- algemene ledenvergadering op ma 18 mei 2015 te 14.00 uur (bondsgebouw Wilrijk). 
 
 
 
 
 
 
Luc Smeyers,        Leo Mares 
Voorzitter        Secretaris 


