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PRIVACYVERKLARING VLAAMS SPORTTRIBUNAAL    

Deze privacyverklaring werd laatst aangepast op datum van 30 juni 2021.  

Het betreft de eerste versie. 

Samenvatting Privacyverklaring  

(i) Inleiding 

Het Vlaams Sporttribunaal hecht veel belang aan uw recht op privacy en doet alle inspanningen om 
uw Persoonsgegevens te beschermen overeenkomstig de geldende wetgeving inzake 
gegevensbescherming, met name de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) en de 
nationale uitvoeringswetgeving.  

Deze korte samenvatting van onze privacyverklaring heeft tot doel u te informeren over de manier 
waarop het VST uw Persoonsgegevens verwerkt in het kader van haar activiteiten als overkoepelend 
orgaan voor tucht met betrekking tot doping en grensoverschrijdend gedrag in de sport. In het kader 
van deze tuchtbevoegdheden verwerkt het VST Persoonsgegevens, in het bijzonder bij het 
onderzoeken en behandelen van klachten. Deze privacyverklaring is enkel van toepassing op de 
hierboven vermelde activiteiten.  

Wilt u meer weten? Dan nodigen wij u uit om onze volledige Privacyverklaring te lezen, waarin alles 
in detail wordt uitgelegd. 

 
(ii) Van wie verzamelen wij Persoonsgegevens in het kader van onze activiteiten?  

• Indiener van een klachtformulier; 

• Getuigen; 

• (Vermeende) slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag; 

• (Vermeende) daders van grensoverschrijdend gedrag 

• (Vermeende) overtreders van dopingregelgeving; 

• Contactpersonen van aangesloten sportorganisaties; 

• Rechters, procureurs, leden onderzoeksinstantie en advocaten; 
 

(iii) Welke Persoonsgegevens verwerken wij? 

Wij verzamelen een aantal Persoonsgegevens waaronder ook gegevens van de bijzondere 
categorieën zoals gegevens over uw gezondheid in het kader van een dopingklacht en gegevens over 
uw seksueel gedrag in het geval van een klacht over grensoverschrijdend gedrag. Daarnaast 
verwerken wij ook gegevens van eerder confidentiële aard zoals gegevens die tijdens een 
tuchtrechtelijk onderzoek of zitting bekend worden gemaakt of onthuld. Bij het indienen van een 
klachtenformulier in het kader van de bevoegdheid grensoverschrijdend gedrag vragen wij de 
identiteits- en contactgegevens van de klager, alsook wat de functie van de klager is binnen de 
sportvereniging.  

Het VST bekomt de meeste van deze bovenvermelde Persoonsgegevens niet rechtstreeks van de 
betrokken personen maar van klagers, getuigen, artsen, sportorganisaties en (vermeende) 
slachtoffers. Dit kadert in de specifieke bevoegdheden van het VST en stelt ons in staat om deze 
tuchtrechtelijke bevoegdheden uit te oefenen.  
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(iv) Voor welke doeleinden verzamelen en verwerken wij uw Persoonsgegevens? 

De Persoonsgegevens die het VST in dit kader verzamelt en verkrijgt worden uitsluitend gebruikt om 
haar tuchtrechtelijke bevoegdheden uit te oefenen Daarnaast zal het VST de Persoonsgegevens 
gebruiken voor statistische doeleinden. Echter zullen dergelijke rapporten of statistieken nooit 
Persoonsgegevens bevatten.  

 
(v) Wat doen wij om uw Persoonsgegevens te beschermen? 

Het VST is zich bewust dat het gevoelige en confidentiële gegevens verwerkt. Wij nemen passende 
technische en organisatorische maatregelen om een beveiligingsniveau te waarborgen dat afgestemd 
is op de specifieke risico’s die wij geïdentificeerd hebben. Wij beschermen uw Persoonsgegevens op 
die manier zo goed als mogelijk tegen de vernietiging, het verlies, de wijziging of enige andere 
ongeoorloofde verwerking.  
 

(vi) Hoelang bewaren wij uw Persoonsgegevens? 

Wij bewaren uw Persoonsgegevens voor de periode waartoe wij wettelijk verplicht zijn dit te doen of 
voor zo lang dit essentieel is voor de doeleinden van de verwerking. Voor meer info: zie artikel 4 van 
de uitgebreide privacyverklaring hieronder. 
 

(vii) Wat zijn uw rechten?  

Voor elke verwerking van uw Persoonsgegevens, kunt u de volgende rechten uitoefenen door een e-
mail te sturen naar dpo@vlaamssporttribunaal.be. Voor meer info: zie artikel 5 van de uitgebreide 
privacyverklaring hieronder. 
 

• Recht van toegang en inzage 

• Recht van verbetering, verwijdering en beperking 

• Recht van verzet 

• Recht van intrekken toestemming 

• Recht om klacht in te dienen 

• Recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde beslissingen en profilering 

• Recht van vrije gegevensoverdracht 
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Artikel 1 – ALGEMEEN 

 

1.1 Het Vlaams Sporttribunaal (“VST”) is een overkoepelend orgaan voor tucht 
rond grensoverschrijdend gedrag en doping in de Vlaamse sport. Het Vlaams Sporttribunaal 
werd opgericht op 8 juni 2020 en is sinds 2021 operationeel om kennis te nemen van klachten 
over grensoverschrijdend gedrag. Uw privacy in deze context is heel erg belangrijk voor ons. In 
het kader van onze activiteiten, verzamelen, gebruiken, bewaren, delen of verwerken wij 
Persoonsgegevens. Deze privacyverklaring is gemaakt om u als betrokkene in onze 
tuchtrechtelijke procedures te informeren over hoe we omgaan met Uw Persoonsgegevens, 
zijnde alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare persoon (hierna 
‘‘Persoonsgegevens’’) en hoe u controle over deze gegevens kunt uitvoeren. Lees deze 
privacyverklaring aandachtig door, aangezien deze Uw rechten en plichten ten opzichte van 
het VST bevat. 
 
Deze Privacyverklaring is bedoeld om u op een transparante manier te informeren over de 
persoonsgegevens die wij verwerken in het kader van onze tuchtrechtelijke activiteiten, het 
doel, de manier waarop we ze gebruiken en de rechten die u hebt met betrekking tot de 
verwerking van dergelijke persoonsgegevens. 
 
Deze privacyverklaring kan regelmatig worden bijgewerkt. Daarom raden we U aan om deze 
regelmatig te raadplegen via de website van het VST, www.vlaamssporttribunaal.be.  
 

1.2 De verantwoordelijke voor de verwerking van Uw Persoonsgegevens is:  
 
Vlaams Sporttribunaal vzw, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent aan de Zuiderlaan nr. 13, 
ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, onder ondernemingsnummer 
 0809.727.888, (dpo@vlaamssporttribunaal.be), tel.: 0456/333177). 
 

1.3 Het verzamelen en verwerken van Persoonsgegevens is onderworpen aan strikte 
voorwaarden. VST handelt ten allen tijde in overeenstemming met: 
 
i. De Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van 

Persoonsgegevens; en/of 
ii. Alle (huidige en toekomstige) Belgische wetten ter uitvoering van deze Verordening. 

Deze privacyverklaring is van toepassing op hoe we omgaan met Uw Persoonsgegevens in het kader 
van onze tuchtrechtelijke opdracht die aan het VST werd verleend door de aangesloten 
sportorganisaties.  

Artikel 2 – VERZAMELDE PERSOONSGEGEVENS 

 

2.1 Gegevens die wij verwerken:  

 

Wij kunnen onderstaande Persoonsgegevens verzamelen, voor zover deze relevant zijn voor de 
doeleinden waarvoor we ze nodig hebben zoals uiteengezet in artikel 3 hieronder. Indien bepaalde 
gegevens verplicht in te vullen zijn, en andere slechts optioneel, geven wij dit duidelijk aan zodat u kan 
kiezen om ons uw Persoonsgegevens al dan niet te verstrekken. Voor het indienen van een klacht ben 
u wel verplicht een aantal Persoonsgegevens in te vullen zodanig dat wij de klacht grondig kunnen 
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onderzoeken.  
 

Categorie 1:  
Indieners van een 
klachtformulier 
 
 

Identificatiegegevens • Naam 

• Adres 

• Telefoon/gsm-nummer 

• Lid van sportorganisatie 

• Functie binnen sportorganisatie 

Categorie 2:  
Getuigen 

Identificatiegegevens • Naam 

• Adres 

• Telefoon/gsm-nummer 

• Lid van sportorganisatie 

Categorie 3:  
(Vermeende) slachtoffers 
 

Identificatiegegevens • Naam 

• Adres 

• Telefoon/gsm-nummer 

• Lid van sportorganisatie 

• Functie binnen sportorganisatie 

Gegevens m.b.t. het 
grensoverschrijdend 
gedrag 

• Gegevens die in een 
tuchtprocedure aan het licht komen 
m.b.t. de gepleegde feiten, 
afhankelijk van de precieze zaak 

Categorie 4:  
(Vermeende) daders van 
grensoverschrijdend gedrag 

Identificatiegegevens • Naam 

• Adres 

• Telefoon/gsm-nummer 

• Lid van sportorganisatie 

• Functie binnen sportorganisatie 

Gegevens m.b.t. het 
grensoverschrijdend 
gedrag 

• Gegevens die in een 

tuchtprocedure aan het licht komen 

m.b.t. de gepleegde feiten, 

afhankelijk van de precieze zaak 

Gegevens m.b.t. strafbare 
feiten 
 

• Gegevens die in een 

tuchtprocedure aan het licht komen 

m.b.t. de gepleegde feiten, 

afhankelijk van de precieze zaak 

Categorie 5:  
(Vermeende) 
dopingovertreders  

Identificatiegegevens • Naam 

• Adres 

• Telefoon/gsm-nummer 

• Lid van sportorganisatie 

• Functie binnen sportorganisatie 

Gegevens over de 
gezondheid 

• Bloedwaarden 

• Testresultaten van dopingcontroles 
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 • Resultaten van bijkomende testen 

Categorie 6:  
Contactpersonen van 
aangesloten 
sportorganisaties 

 
 

Identificatiegegevens • Naam 

• Adres 

• Telefoon/gsm-nummer 

• Lid van sportorganisatie 

• Functie binnen sportorganisatie 

Categorie 7: 
Rechters, procureurs, 
leden van de 
onderzoeksinstantie en 
advocaten 

Identificatiegegevens • Naam 

 

 
Het VST bekomt de meeste van deze bovenvermelde Persoonsgegevens niet rechtstreeks van de 
betrokken personen maar van onder andere klagers, getuigen, artsen, sportorganisaties en 
(vermeende) slachtoffers. Zo moeten klachten betreffende grensoverschrijdend gedrag in principe 
eerst gemeld worden bij de sportorganisatie waarbij de (vermeende) dader is aangesloten. De 
sportorganisatie stuurt deze klachten vervolgens door naar het VST. Dit kadert in de specifieke 
bevoegdheden van het VST en stelt ons in staat om deze tuchtrechtelijke bevoegdheden uit te 
oefenen. 

Artikel 3 – DOELEINDEN VAN DE VERWERKING 

 

3.1 Tuchtrechtelijke bevoegdheden 

 

Het VST verzamelt en verwerkt bovengenoemde Persoonsgegevens om haar tuchtrechtelijke 

bevoegdheden uit te oefenen op het gebied van doping en grensoverschrijdend gedrag in de sport. Zo 

heeft het VST als doel de aangesloten sportorganisaties te ondersteunen bij de organisatie van 

disciplinaire procedures betreffende dopingpraktijken en grensoverschrijdend gedrag gepleegd door 

(elite)sporters en begeleiders. Bij de uitoefening van deze bevoegdheden onderzoekt en sanctioneert 

het VST de (elite)sporters of begeleiders wanneer de feiten bewezen zijn tijdens de tuchtprocedure.  

 

3.2 Statistische doeleinden 

 

Het VST kan Persoonsgegevens gebruiken voor statistische doeleinden zoals jaaroverzichten, 
statistieken en rapporten. Dergelijke documenten bevatten echter nooit individuele gegevens over 
bepaalde personen maar wel geaggregeerde gegevens over het aantal behandelde zaken, aantal 
klachten, stijgingen tegenover het jaar ervoor, enzovoorts.  

 

3.3 Kennisname door en overdracht naar derde partijen 

 

In het kader van een tuchtrechtelijke procedure kan het zijn dat derde partijen kennis nemen van 
bepaalde persoonsgegevens. Het gaat dan over artsen, managers, familieleden van een (vermeend) 
slachtoffer, getuigen of sportorganisaties naar gelang het specifieke geval. De hoorzittingen van het 
VST zijn openbaar, tenzij anders beslist door de tuchtkamer.    
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Het VST doet beroep op ICT-leveranciers om haar te ondersteunen bij het digitaal bewaren van 
dossiers.  
 
Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen 
tegenstelbaar te maken aan derden, die gelijkaardig zijn aan deze privacyverklaring en garanderen dat 
de veiligheid en vertrouwelijkheid met betrekking tot Uw Persoonsgegevens wordt nageleefd. 
Verder zullen wij Uw Persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins 
commercieel ter beschikking stellen aan derden. We hebben dan ook alle wettelijke en technische 
voorzorgen genomen om niet-toegestane toegang en gebruik te verhinderen. 
In geval van internationale doorgifte van gegevens vanuit de EER naar een land buiten de EER dat de 
Europese Commissie heeft erkend als land met een passend niveau van gegevensbescherming, worden 
uw persoonsgegevens doorgegeven op deze basis.  
Voor doorgiftes naar landen buiten de EER die niet erkend zijn door de Europese Commissie als landen 
met een passend niveau van gegevensbescherming, zullen wij ons naargelang de specifieke situatie 
beroepen op een toepasselijke afwijking en zullen wij de passende technische en organisatorische 
maatregelen implementeren om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens worden beschermd.  

Artikel 4 - WIE HEEFT TOEGANG TOT UW PERSOONSGEGEVENS? 

Om de hogervermelde doeleinden te vervullen, kunnen er gevallen zijn waarbij we andere partijen 
moeten informeren om onze diensten zo effectief mogelijk te kunnen leveren. Zo is het bijvoorbeeld 
mogelijk dat wij uw Persoonsgegevens moeten meedelen aan:  
 

• Medewerkers en professionele adviseurs van het VST (“need to know” basis);  

• Gerechtelijke instanties, overheid- of publieke instanties, op verzoek en voor zover wettelijk 
toegestaan;  

Artikel 5 - DUUR VAN DE VERWERKING 

De Persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor de periode waartoe wij wettelijk 
verplicht zijn dit te doen of voor zo lang dit essentieel is voor de doeleinden van de verwerking. Daar 
het VST een tuchtrechtelijke instantie is, is het echter wel noodzakelijk om het tuchtrechtelijk dossier 
en het klachtenformulier gedurende een ruime tijd bij te houden.  
 
Na het verloop van de bewaartermijnen zullen de nodige passende maatregelen worden genomen om 
de persoonsgegevens te verwijderen. 
 

Drager van 
persoonsgegevens 

Bewaartermijn 

Klachtenformulier Wij houden het klachtenformulier bij 10 jaar na de beëindiging van 
de tuchtprocedure, voor zover dit wettelijk is toegestaan.  

Tuchtrechtelijk dossier 
 

Het tuchtrechtelijk dossier wordt 25 jaar na de beëindiging van de 
tuchtprocedure bijgehouden, voor zover dit wettelijk is toegestaan. 
Na deze tijd worden de dossiers geanonimiseerd zodanig dat het VST 
in staat blijft haar rechtspraak bij te houden.  
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Artikel 6 – UW RECHTEN 

6.1 Recht van toegang en inzage 

 

U heeft het recht om op elk moment kennis te nemen van Uw Persoonsgegevens en het gebruik dat 
wij van Uw Persoonsgegevens maken. Dit bijvoorbeeld door een kopie van uw Persoonsgegevens op 
te vragen. 
 

6.2 Recht van verbetering, verwijdering en beperking 

 

U bent vrij om bepaalde Persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan ons.  
U heeft steeds het recht om ons te verzoeken Uw Persoonsgegevens aan te passen.  
U kunt eveneens verzoeken dat de verwerking van Uw Persoonsgegevens wordt beperkt, indien U 
denkt dat Uw gegevens onnauwkeurig zijn en U ons hieromtrent vervolgens in kennis stelt. 
Bijkomend heeft U het recht om het VST te verzoeken Uw gegevens te verwijderen voor zover aan één 
van de voorwaarden conform artikel 17 AVG is voldaan. Gelet op de specifieke opdracht van het VST 
als tuchtrechtelijk orgaan zal u in de meeste gevallen geen gebruik kunnen maken van dit recht.   
 

6.3 Recht van verzet 

 

U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van Uw Persoonsgegevens 
wanneer U ernstige en rechtmatige redenen heeft om dit te doen. 
U heeft eveneens het recht van verzet tegen het gebruik van Uw Persoonsgegevens voor directe 
marketingdoeleinden. In dit geval zal geen specifieke motivering worden verzocht. 
 

6.4 Recht van vrije gegevensoverdracht 

 
U beschikt over het recht om Uw Persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, 
gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en/of deze aan andere verantwoordelijken voor de 
verwerking over te dragen. 

 

6.5 Recht van intrekking van de toestemming 

 
U beschikt over het recht om Uw voorafgaande toestemming voor het verwerken van Uw 
Persoonsgegevens in te trekken, wanneer de verwerking van Uw Persoonsgegevens op Uw 
toestemming gebaseerd is.  

 

6.6 Geautomatiseerde beslissingen en profilering 

 
U heeft het recht ons te verzoeken niet het voorwerp uit te maken van een beslissing die enkel gestoeld 
zijn op een geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, en die wettelijke gevolgen 
teweegbrengen die betrekking op U hebben of een aanzienlijke invloed op U hebben. U wordt niet 
onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming door het VST, beslissingen worden genomen door 
de rechters in desbetreffende kamers.  

 

6.7 Uitoefening van uw rechten 
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U kunt Uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen, via e-mail naar 
dpo@vlaamssporttribunaal.be of via de post naar, 
 

Vlaams Sporttribunaal 
Ter attentie van de Data Protection Officer 
Zuiderlaan 13 
9000 Gent 
 

De uitoefening van deze rechten is in beginsel gratis. Bij onredelijke of herhaaldelijke verzoeken 
kunnen wij hiervoor een redelijke administratieve kost aanrekenen. 
 

6.8 Recht om klacht in te dienen 

 
U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit: 

 
Gegevensbeschermingsautoriteit 
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, 
Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, 
Email: contact@apd-gba.be  
 

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet, m.a.w. u kan nog altijd uw rechten 
uitoefenen voor de burgerlijke rechtbank. Indien U afkomstig bent uit een andere EU-lidstaat dan 
België, kan U eveneens een klacht indienen bij uw nationale gegevensbeschermingsautoriteit. 

Artikel 7 – VEILIGHEID EN VERTROUWELIJKHEID 

Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op zowel technisch, administratief 
en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane 
toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van Uw Persoonsgegevens te vermijden alsook 
elke niet toegestane verwerking van deze gegevens. Echter, in het geval dat dit wel zou voorvallen en 
het Uw Persoonsgegevens zou betreffen, zal het VST U informeren omtrent de inbreuk, met inbegrip 
van een beschrijving van de potentiële impact en een aanbeveling om de mogelijke negatieve gevolgen 
van de inbreuk te beperken. 
In geen geval kan het VST aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die 
voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de Persoonsgegevens. 

Artikel 8 – TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK 

Deze privacyverklaring wordt beheerst, uitgelegd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgisch 
recht dat exclusief van toepassing is. 
De rechtbanken van Gent zijn exclusief bevoegd om kennis te nemen van elk geschil dat zou 
voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van deze privacyverklaring. 
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