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MVS-decreet
Alle dopingartikels in het MVS/EVS-decreet worden opgeheven, waardoor dat decreet,
met de hoofdstukken en artikels die over medisch en ethisch verantwoord sporten
handelen, zo goed als onleesbaar is geworden. Het MVS-team stelde de Vlaamse
Sportraad gerust: het MVS/EVS-decreet wordt ook nog herwerkt en geactualiseerd.
Advies
De Vlaamse Sportraad geeft het voorontwerp van decreet een voorlopig gunstig advies.
Dit decreet is een knap werkstuk. Het gaat over een uiterst complexe juridische materie.
Juridische spitstechnologie zelfs. Positieve punten zijn de verdere internationale
harmonisering en de scheiding tussen doping en MVS/EVS. Een minder positief maar
niet te vermijden gevolg is dat de kans op procedurefouten toeneemt.
Het is de taak van de Vlaamse Sportraad om de tekst in de eerste plaats vanuit een
sportief oogpunt te benaderen. Hoewel het niet echt zijn opdracht is om voorstellen
juridisch uit te vlooien, wil de Vlaamse Sportraad de tekst toch nog graag samen met
externe deskundigen bekijken. Daar was nu geen tijd voor, wegens de spoedprocedure.
De Vlaamse Sportraad zal een ad-hocwerkgroep oprichten en dit voorlopige advies met
bijkomende elementen stofferen na de zomervakantie, maar vóór de behandeling van het
decreet in het Vlaams Parlement.
De normale procedure is overigens dat een decreet voor advies aan de Vlaamse
Sportraad wordt voorgelegd na de principiële goedkeuring door de Vlaamse Regering.
Dat was hier niet het geval.

Bart Vanreusel, voorzitter van de Vlaamse Sportraad
Line Dumoulin, ondervoorzitter
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