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RISICOVECHTSPORTEN:

GENERIEKE RICHTLIJNEN

Advies van de Vlaamse Sportraad

Het dagelijks bestuur van de Vlaamse Sportraad had op 4 maart 2011 een gesprek met
Dirk De Mits, voorzitter van de Expertencommissie Risicovechtsporten 1 2, en Jozef
Heylen van de KULeuven, commissielid. Het gesprek kwam er op uitnodiging van Dirk
De Mits.
Adhv een PowerPoint-presentatie legde Dirk De Mits haarfijn uit waar de commissie de
voorbije maanden mee bezig was. Het dagelijks bestuur was onder de indruk van de
deskundigheid van de commissievoorzitter en zijn gedrevenheid om de risico’s in deze
sector op een verantwoorde manier aan te pakken. Samen met de Expertencommissie
leverde Dirk De Mits heel knap werk.
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Het decreet van 13 juli 2007 inzake medisch en ethisch verantwoorde sportbeoefening
bepaalt in artikel 18, onder Afdeling IV (Sportmedisch toezicht en risicovechtsporten):
Art. 18. De regering kan, rekening houdend met het specifieke karakter van de
sportactiviteiten, sportmedisch toezicht verplichten alsook de inhoud en de frequentie
hiervan bepalen.
Het sportmedisch toezicht heeft tot doel de sporter bij bepaalde sportmanifestaties
medisch te bewaken teneinde gezondheidsproblemen op te sporen en te voorkomen.
De regering kan de voorwaarden waaronder risicovechtsporten kunnen worden
georganiseerd bepalen en neemt in dit geval de maatregelen om het toezicht op de
naleving daarvan te verzekeren. De regering kan bepalen dat een erkenning vereist is
voor degenen die de beoefening van risicovechtsporten organiseren of aanleren of die
sportmanifestaties van risicovechtsporten organiseren. De regering kan desgevallend de
erkenningsvoorwaarden en een erkenningsprocedure bepalen. Risicovechtsporten die
een extreem risico inhouden voor de fysieke en psychische integriteit van de sporter
kunnen door de regering worden verboden.
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Definitie risicovechtsporten: de sporten waarbij het via bepaalde technieken is toegestaan om aan de
tegenstander slagen of stoten toe te dienen met de intentie de fysieke of psychische integriteit van de
tegenstander te verminderen (artikel 3 van het MVS-decreet van 13 juli 2007).
2
Opgericht bij het besluit van de Vlaamse regering van 3 april 2009, in uitvoering van het decreet van 13 juli
2007 inzake medisch en ethisch verantwoorde sportbeoefening. Geïnstalleerd op 22 september 2009.
3 Samenstelling van de Expertencommissie Risicovechtsporten ter informatie
Voorzitter: Dirk De Mits. Leden: Peter Smolders, Kathleen Lambein, Tina Bellemans, Jozef Van Driessche,
Hans Cooman, Peter Boone, Nancy Barette, Jozef Heylen.

Het mag niet verwonderen dat de Vlaamse Sportraad vanuit moreel oogpunt moeite
heeft met risicovechtsporten. Maar ze zijn er nu eenmaal, dus kan men ze beter
professioneel begeleiden en reglementeren.
De Vlaamse Sportraad ervaart het als heel positief dat de commissie de
risicovechtsporten geen reglementering op wil dringen, maar uitgaat van zelfregulering,
responsabilisering en gedragenheid door het werkveld.
Het MVS-decreet is van algemene orde, dwz dat de bepalingen op elke sporter, elke
begeleider, elke sportvereniging in Vlaanderen, ook de niet erkende, van toepassing zijn.
De commissie beperkt haar werkzaamheden dan ook niet tot de erkende sporttakken of
de sporttakkenlijst, maar wil alle risicovechtsporten bereiken.
De commissie is er alvast in geslaagd om een deel van deze zeer heterogene groep van
vechtsportfederaties op één lijn te krijgen. Waar ze vroeger lijnrecht tegenover elkaar
stonden - de Erkenningscommissie van de Vlaamse Sportraad speelde ooit voor
verzoener – slaagde de commissie erin om door overleg en communicatie een relatief
grote gedragenheid voor de generieke richtlijnen te creëren.
Het streven naar responsabilisering van de sportfederaties past perfect in het MVSdecreet. Mogelijk drijfzand is de eventuele bijkomende administratieve last. Maar met
aangepaste ICT moet dat op te lossen zijn.
Een ander zwak punt is dat de richtlijnen niet afdwingbaar zijn. Men moet dus op de
goodwill van de federaties rekenen. Maar dat doet niets af van de verdienste van de
Expertencommissie.
De Vlaamse Sportraad is unaniem van mening dat de Expertencommissie zich tot nu toe
op uitstekende wijze van haar opdracht heeft gekweten en dat ze voor de voortzetting
van haar werkzaamheden alle steun van de Vlaamse overheid verdient. Samen met de
overheid moet de beste manier worden gezocht om de definitieve generieke richtlijnen
afdwingbaar te maken.

Bart Vanreusel, voorzitter van de Vlaamse Sportraad
Line Dumoulin, ondervoorzitter
Lieven De Clercq, secretaris
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