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ART. 1 REDEN VAN OPRICHTING 

- De Vlaamse Schermbond (VSB) implementeert de regels, vooropgesteld door de Vlaamse 

Gemeenschap betreft Medisch en Ethisch verantwoord sporten (MVS). 

- Een van de vereisten voor MVS is een duurzame betrekking van medici in het 

sportmedisch beleid van elke sportfederatie. 

ART. 2. DOELSTELLINGEN 

- Bewaken van de uitvoering decreet Gezond en Ethisch Sporten (GES) binnen de Vlaamse 

Schermbond. 

- Vastleggen van de maatregelen voor het bewaken van Medisch Verantwoord Sporten 

(MVS) 

o Voorwaarden reguliere Pre Participatie Screening (PPS) 

o Preventieve maatregelen in kader van MVS 

o Informeren van de leden 

o Rapportage aan de Rvb van de VSB en/of Vlaamse Gemeenschap 

ART. 3. SAMENSTELLING 

- Een coördinator van de VSB is ‘ex officio’ voorzitter van de vergadering. Hij/zij roept de 

vergadering samen, stelt de agenda op en leidt de vergadering. 

- Een van de geneesheren is ‘de facto’ voorzitter van de commissie en officieel 

aanspreekpunt voor de federale overheid. Deze wordt aangeduid door de Medische 

Commissie.  

- Alle leden van de VSB met een academische graad van geneesheer kunnen vragen om lid 

te worden van de commissie. 

- Er is geen strikte beperking van het aantal leden. 

- Externe leden kunnen, op grond van specifieke expertise, worden toegelaten tot de 

vergadering.  

ART. 4. VERGADERINGEN 

- Eenmaal per jaar is er een verplichte vergadering. Hierin worden minimaal geagendeerd: 

o Medische incidenten van het voorbije jaar. 

o Nagaan of er nieuwe wettelijke verplichtingen zijn. 

o Overwegingen tot aanpassingen van het medisch handvest. 
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o Overwegingen tot aanpassen statuten medische commissie. 

- De  voorzitter ex officio kan extra vergaderingen inroepen indien hij/zij dit nodig acht. 

 

 

ART. 5. WIJZIGINGEN  

- Wijzigingen aan de statuten van de medische commissie kunnen bij eenvoudige 

meerderheid van stemmen worden aanvaard. 

- Wijzigingen aan het medisch handvest mogen niet in strijd zijn met vigerende 

regelgevingen van de Vlaamse Gemeenschap. 

- Wijzigingen aan het medisch handvest, kunnen bij eenvoudige meerderheid worden 

aanvaard. 

ART. 6. ATTESTERINGEN BUITEN DE REGULIERE PPS SCREENINGEN 

- De leden van de medische commissie verbinden zich ertoe 

o op vraag van het centraal secretariaat,  

o om schermers, 

o ingeschreven bij de Vlaamse Schermbond,  

o die in het centrale register geregistreerd staan als medisch gekeurd, 

o waarbij de termijn voor herkeuring nog niet is verlopen,  

te attesteren voor wedstrijden. 

ART. 7. VERGOEDINGEN 

- Lidmaatschap van de commissie is een honoraire functie en zal niet vergoed worden. 

- Onkosten of reisvergoedingen kunnen niet verhaald worden op de VSB. 

- Verlenen van attesten onder Art. 6. zal niet vergoed worden. 
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