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Betreft: Briefadvies van de SARC-Vlaamse Sportraad over de werkzaamheden van de 

Expertencommissie Risicovechtsporten en het Risicovechtsportplatform. 
 
 
 
Mijnheer de minister, 
 
 
Op 20 december 2018 gaven Jef Heylen van Expertencommissie Risicovechtsporten en Els Dom van 
het Risicovechtsportplatform een presentatie op de plenaire vergadering van de Vlaamse Sportraad. 
Deze presentatie richtte zich op de huidige stand van zaken en de toekomstgerichte plannen van 
beide organisaties. In de toelichting kwam naar voren dat de Expertencommissie Risicovechtsporten 
bezig is met het opstellen van een adviesnota. Hoewel deze adviesnota een goede kans biedt om 
vanuit de Vlaamse Sportraad een advies uit te brengen, willen de leden nu al een eerste briefadvies 
op eigen initiatief opstellen naar aanleiding van de gegeven presentatie. De Vlaamse Sportraad 
wacht verder met veel belangstelling de inhoud van de adviesnota af en is bereid om hier in de 
toekomst advies over te verlenen. 
 
De Vlaamse Sportraad wil allereerst zijn waardering uitspreken over de handelingen die de 
Expertencommissie Risicovechtsporten en het Risicovechtsportplatform al reeds hebben verricht om 
vechtsport op een gezonde en ethisch verantwoorde manier in Vlaanderen te laten plaatsvinden.  
 
De Vlaamse Sportraad erkent de waarde van de expertise van de Expertencommissie 
Risicovechtsporten en wil deze dan ook zeker bewaren, maar stelt een vraag bij de structuur van 
deze commissie als afzonderlijke organisatie. De leden vragen aan de Vlaamse Regering om de 
mogelijkheid te bekijken om de aanwezige expertise in de Expertencommissie Risicovechtsporten te 
integreren in het Risicovechtsportplatform.  
 



 

 

Daarnaast is de Vlaamse Sportraad onder de indruk van het uitgebreide en brede takenpakket van 
het Risicovechtsportplatform. De leden stellen echter dat dit ook een risico met zich meebrengt, 
zeker in combinatie met de beperkte middelen en mankracht van deze organisatie. Dit grote 
takenpakket zorgt namelijk ook voor uitgebreide en brede doelstellingen van het 
Risicovechtsportplatform, waardoor de visie en activiteiten van de organisatie minder gefocust en 
duidelijk zijn. De leden adviseren daarom om de visie en doelstellingen van het 
Risicovechtsportplatform duidelijk op te stellen en strakker te omlijnen. Op deze manier wordt er 
een nodige focus aangebracht binnen de organisatie.   
 
Tot slot lijkt het de leden van de Vlaamse Sportraad aangewezen dat de adviesnota een gezamenlijk 
initiatief is tussen de Expertencommissie Risicovechtsporten en het Risicovechtsportplatform.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Mede in naam van 
Christophe Cools, voorzitter Vlaamse Sportraad 
Sophie Cools, ondervoorzitter Vlaamse Sportraad 
 
 
 

Luk Verschueren 
Algemeen voorzitter SARC 

 


