LASTGEVINGSOVEREENKOMST

TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN:
1) De …………………………………………………………………………………………….………… Federatie /vzw,
met ondernemingsnummer ……………………………………………….. ,
met zetel gevestigd te …………………………………………………………………………...………………………… ,
geldig vertegenwoordigd door ………………………………………………………………..., Voorzitter / Bestuurder(*)
en …………………………………………………………………………………... , Secretaris-generaal / Bestuurder(*),
beiden bevoegd de sportfederatie te verbinden overeenkomstig art. …..van de statuten / huishoudelijk reglement.
Hierna “lastgever” genoemd
EN
2) De vzw Vlaams Doping Tribunaal , met zetel gevestigd te 9000 Gent, Zuiderlaan 13, geldig vertegenwoordigd
door de heer Fernand Van Huyneghem, voorzitter, en de heer Johan Druwé, secretaris, beiden bevoegd de
vereniging te verbinden overeenkomstig art. 25 van de statuten.
Hierna “lasthebber” genoemd

WERD VOORAFGAANDELIJK HET VOLGENDE UITEENGEZET:
Op grond van artikel 23/1, 23/2, 24, §1 en artikel 25 van het Vlaams decreet van 25 mei 2012 betreffende de
preventie en bestrijding van doping in de sport, gewijzigd bij decreet van 19 december 2014 en zijn latere
wijzigingen alsook in uitvoering van het besluit van 13 februari 2015 van de Vlaamse Regering en zijn latere
wijzigingen houdende uitvoering van het Antidopingdecreet, staat de lastgever in haar hoedanigheid van federatie
in voor het resultatenbeheer van dopingpraktijken gepleegd door elitesporters en begeleiders.
De lasthebber heeft tot doel de federaties te ondersteunen bij het resultatenbeheer van dopingpraktijken
gepleegd door elitesporters en begeleiders.

(*) Schrappen wat niet past
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WORDT HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN:
Artikel 1
De lastgever belast de lasthebber met de organisatie en afhandeling van alle disciplinaire procedures in eerste
aanleg inzake dopingpraktijken gepleegd door elitesporters en begeleiders die conform het tuchtreglement van
de lastgever onder de verantwoordelijkheid van de lastgever vallen. De bevoegdheid heeft betrekking op alle
dopingpraktijken van bovenvermelde elitesporters en begeleiders waarvan de lastgever kennis nam na de datum
van aansluiting van de lastgever bij de lasthebber, ook al werd deze dopingpraktijk eerder gepleegd.
De lasthebber aanvaardt uitdrukkelijk de taak vermeld in het eerste lid.

Artikel 2
§1. De lasthebber heeft de bevoegdheid om alle handelingen te stellen die noodzakelijk zijn teneinde de haar
overeenkomstig artikel 1 opgedragen taak, te voldoen.
De lastgever zal de lasthebber alle kosten vergoeden voor het vervullen van de haar overeenkomstig artikel 1
opgedragen taak.
§2. De lastgever betaalt aan de lasthebber op het ogenblik dat een zaak voor de door deze laatste opgerichte
disciplinaire commissie voor elitesporters en begeleiders wordt aanhangig gemaakt een voorschot voor de
behandeling van het disciplinair dossier ten bedrage van 1.000,00 euro teneinde de lasthebber in de mogelijkheid
te stellen haar taak te kunnen uitvoeren. De lasthebber zal de lastgever schriftelijk tot deze betaling uitnodigen.
De betaling dient binnen een termijn van veertien dagen na de uitnodiging te worden uitgevoerd.
De lasthebber kan de lastgever om betaling vragen van bijkomende voorschotten voor zaken die aanhangig zijn
teneinde de lasthebber in de mogelijkheid te stellen haar taak te kunnen uitvoeren. De lasthebber zal de
lastgever schriftelijk tot deze betaling uitnodigen. De betaling dient binnen een termijn van veertien dagen na de
uitnodiging te worden uitgevoerd.
De betaalde voorschotten worden verrekend bij de opmaak van de eindafrekening die de lasthebber aan de
lastgever zal overmaken.
De lasthebber schorst de uitvoering van de opdracht tot het eerste voorschot is betaald. In het geval de lastgever
in gebrek blijft de betalingen uit te voeren zal dit ter kennis worden gebracht van de internationale sportfederatie
waarvan de lastgever deel uitmaakt.
§3. De lasthebber zal elke conform artikel 1 gedane disciplinaire uitspraak van de lasthebber tijdig bezorgen aan
alle partijen die conform haar tuchtreglement beroep kunnen aantekenen .
§4. Indien de lasthebber door een derde wordt aangesproken voor enige handeling of daad in het kader van de
uitvoering van de lastgevingsovereenkomst, zal de lastgever hem volledig vrijwaren.
De lastgever zal op eenvoudig verzoek van de lasthebber vrijwillig tussenkomen ter vrijwaring van de lasthebber
in elk geschil waarbij de lasthebber wordt betrokken.
De lastgever draagt elke schadevergoeding waartoe de lasthebber zou worden veroordeeld naar aanleiding van
de uitvoering van de lastgevingsovereenkomst.
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Opgesteld te ……………………………………….. op ………….……………………. in 2 exemplaren, waarvan elke
partij verklaart er één ontvangen te hebben.

De lastgever

De lasthebber

(naam)……………………………..

…………………………………..

Handtekening
Voorzitter

Fernand Van Huyneghem
Voorzitter VDT

(naam)………………………………

………………………………….

Handtekening

Johan Druwé

(hoedanigheid)……………….

Secretaris VDT
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