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Reglement 

 
I. ONTSTAAN  
 
Het Follow-upcomité is ingevoerd na de goedkeuring van de Verklaring ‘sport, de geest van de mensheid’ 
(hierna ‘de Verklaring’), op 31 maart 2017 in de Congreszaal van het Huis der Parlementariër, door de 
vertegenwoordigers van de in België erkende godsdiensten, de vrijzinnigheid, de Olympische en 
sportbewegingen, de Paralympische beweging, de Belgische Special Olympics en Panathlon. 

Deze Verklaring is ontstaan in de nasleep van het ‘Festival du Film Sportif’ van Panathlon in 2016, dat 
als thema ‘sport, de geest van de mensheid’ had. Daarmee werd verwezen naar de feiten die de 
Spelen van Rio hadden getekend en naar de projectie van de film ‘Chariots of fire’. Tijdens de 
afsluitende ceremonie van het Festival ontstond de idee om de erkende godsdiensten, de 
vrijzinnigheid en de sportieve bewegingen in België samen te brengen en naar hun mening te vragen 
over de interactie tussen sport en het beoefenen van religieuze en levensbeschouwelijke praktijken. 

De erediensten en de georganiseerde vrijzinnigheid werden uitgenodigd op basis van een lijst die ons 
overgemaakt werd door Koen Geens, minister van Justitie en alle aangeschreven vertegenwoordigers 
hebben er positief op gereageerd. 

Een eerste colloquium vond plaats op 6 oktober 2016 in het halfrond van het Parlement van de 
Federatie Wallonië-Brussel en had tot doel om kennis te maken met de standpunten van de erkende 
religies en levensbeschouwelijke bewegingen in België en een soort van inventaris op te maken. Na 
afloop van dat colloquium was de wil unaniem om het hierbij niet te laten. Daarop werd geprobeerd 
een voorontwerp van een tekst op te stellen, die aan alle erkende of gesubsidieerde erediensten en 
levensbeschouwelijke bewegingen zou worden voorgelegd. 

Een tweede colloquium vond plaats op 31 maart 2017 in de Senaat. Alle deelnemers hebben daar 
toegelicht hoe ze tegenover de ontwerptekst stonden, die ze ondertussen hadden kunnen analyseren en 
amenderen. Uiteindelijk volgde daar de unanieme goedkeuring van de tekst die sindsdien de Verklaring 
‘Sport, de geest van de mensheid’ (hierna ‘de Verklaring’) wordt genoemd. 

Het Koninklijk paleis werd systematisch op de hoogte gebracht van alle stappen in het proces en heeft 
het voortzetten van het initiatief altijd aangemoedigd. De Verklaring werd eind 2017 ook officieel 
overhandigd aan de Eerste minister om daarna op grote schaal verspreid te worden. 

Op 22 november 2018 lag de Verklaring op tafel tijdens de discussies en reflectiemomenten op het 
Internationaal congres van de European Fair Play Movement, dat Panathlon Wallonie-Bruxelles en 
Sport and Citizenship georganiseerd hadden in het Comité van de regio’s. 

Er kwamen positieve reacties op de Verklaring, maar ook vragen, die naar Panathlon Wallonie-
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Bruxelles werden gestuurd. Omwille van de praktische werkbaarheid werd beslist om een Follow-
upcomité op te richten om de vragen te beantwoorden met gefundeerde adviezen. Op 23 oktober 
2019 vond op de zetel van het BOIC in Brussel de oprichtingsvergadering plaats. 

De opdracht is complex en delicaat. De stappen naar succes vereisen de het opstellen en invoeren van 
werkingsmodaliteiten voor het Follow-upcomité, die het voorwerp van dit reglement uitmaken. 

De doelstelling is om op nationaal en internationaal niveau de oprichting van het Comité af te ronden.  
 

 

II. VOORAF 
 

Het Follow-upcomité neemt als multiconfessioneel adviesorgaan binnen de organisatie een specifieke en 
aparte plaats in. Het doet een beroep op ieders geweten, ethiek, moreel besef en 
verantwoordelijkheidszin en houdt zich aan de plicht tot discretie. 

De praktijk kan de verschillende leden verplichten om in vrijheid en wederzijds respect hun 
onderlinge standpunten te bepalen. De leden moeten waakzaam blijven om elkaars respect en 
waardigheid te blijven garanderen. 

Het Follow-upcomité houdt zich bezig met de uitvoering van de Verklaring en vormt een 
instrument om het denken over de interactie tussen sport en religie of levensfilosofie te 
bevorderen.  

Het vervult een raadgevende functie door op aanvraag adviezen te verstrekken en wil ook via 
nota’s of studies het denken mee ontwikkelen. 

Binnen het Follow-upcomité heerst het woord en het woord is in beweging en gericht op betere sociale 
relaties tussen individuen, met het oog op een constructieve bijdrage tot een harmonieuze 
sportbeoefening in de diverse wereld van vandaag. Binnen het comité is ook ruimte voor reflectie en 
dialoog omdat de leden er de nodige tijd uittrekken om hun adviezen uit te werken. Ze gaan daarbij 
streng en systematisch te werk, rekening houdend met de waarden van hun respectieve geloof of 
filosofie en met respect voor ieders specificiteit. 

Het Follow-upcomité is momenteel een feitelijke vereniging. Het is geen instantie die moreel 
oordeelt, noch een rechtsmacht of bemiddelingsinstantie die uitspraken doet of vonnissen velt. 

Het ziet toe op de risico’s van verwarring tussen sportbeoefening en de toe-eigening ervan, 
opgeëist en geïnstrumentaliseerd door een eredienst of levensbeschouwelijke beweging. 

Het Follow-upcomité voedt zich met religieuze en levensbeschouwelijke benaderingen en houdt 
rekening met de evolutie van de kennis en het onderzoek. Het steunt op verschillende bestaande 
bijdragen, teksten, en denktanks of personen van wie de expertise ter zake alom wordt erkend. 

SportConsilium informeert en ondersteunt de spelers op het terrein om een antwoord te bieden op hun 
vragen en probeert bij te dragen tot meer gezelligheid en samenhorigheid bij de sportbeoefening.  
De definitieve benaming van het Follow-upcomité wordt ‘SportConsilium’.  
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III. DE OPDRACHTEN VAN HET SPORTCONSILIUM 
 
 

De opdrachten van het SportConsilium situeren zich op het vlak van advies, informatie en opleiding. Het 
stelt zich tot doel om de Verklaring in de praktijk om te zetten. Zo is het in staat om 
 
• op eigen initiatief algemene Adviezen uit te brengen rond problemen bij de interactie tussen sport 

en religieuze en levensbeschouwelijke praktijken; 
• zelf na te denken en het denken te stimuleren  over specifieke problematieken in dat verband; 
• een permanente uitwisseling van gedachten te organiseren tussen sportbeoefening en denken, 

door deel te nemen aan informatie- of opleidingsbijeenkomsten met sporters en 
sportverenigingen in de ruime zin, of door die zelf te organiseren . 

 
IV. DE AANMELDINGSMODALITEITEN VAN HET SPORTCONSILIUM 

 

• IV.1.  

Bij het SportConsilium kunnen alleen de volgende individuen en organisaties feiten aanhangig 
maken: (1) de sportfederaties die zich op Belgisch grondgebied bevinden en erkend zijn, 
decretaal of door het BOIC, BPC, VSF of AISF; (2) sporters (m/v) die aangesloten zijn bij een 
erkende sportfederatie, of hun wettelijke vertegenwoordigers in geval van minderjarige 
sporters. 

SportConsilium wil zich echter ook internationaal ontwikkelen en zal daartoe te gelegener tijd 
de nodige stappen zetten. 

• IV.2. 

Om geldig te zijn moet een zaak: 
 

o aanhangig gemaakt worden binnen de 30 dagen na de feiten; 
o ingediend worden via het Formulier ‘Adviesaanvraag’ dat te vinden is op de site 

https://www.sport-esprit-humanite.be/ Naam aan de passen 
o feiten uiteenzetten die zich hebben voorgedaan in clubs en tijdens competities 

van een door het BOIC, BPC, VSF of AISF erkend sportfederatie. 
o op naam en ondertekend zijn en alle gevraagde informatie bevatten. 

 
• IV.3. Bevestiging van ontvangst van de aanvraag en verdere verwerking: 

 
  1. 
 

 De indiener krijgt een ontvangstbewijs toegestuurd. Afgezien van uitzonderlijke 
gevallen zal SportConsilium binnen de 2 maanden na de datum van het 
ontvangstbewijs laten weten welk gevolg aan de aanvraag zal worden gegeven. Tijdens 
die periode kan het SportConsilium overgaan tot een vooronderzoek, volgens de 
vastgelegde modaliteiten (bv. vergadering of langs elektronische weg) en/of beslissen 
om de aanvraag al dan niet te behandelen, zonder zich daarvoor te moeten 
verantwoorden. Het kan bijvoorbeeld de behandeling afwijzen als blijkt dat het 
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aangehaalde probleem al voor het gerecht of bij een andere instanties in behandeling 
is.   

 
  2. 
 

De aanvrager (m/v) wordt in beide gevallen, weigering of aanvaarding, op de hoogte 
gebracht binnen de twee maanden na het door SportConsilium verstuurde 
ontvangstbewijs. 

 
In geval van aanvaarding volgt een Advies dat naar de aanvrager zal worden verstuurd. 
Hiervoor geldt geen specifieke termijn.  

   
 
Het SportConsilium verbindt zich tot het respecteren van de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG, beter bekend als GDPR). 

Met instemming van de aanvrager kan over de zaak gecommuniceerd worden zonder evenwel de namen 
van de betrokkenen bekend te maken of andere elementen die hun identiteit zouden kunnen onthullen. 

 

V. SAMENSTELLING VAN HET SPORTCONSILIUM 
 

  V.1. De leden 

Het SportConsilium bestaat uit vertegenwoordigers van de Belgische erkende en/of gesubsidieerde 
erediensten, de vrijzinnigheid en de sport-, olympische en paralympische bewegingen, de Belgische 
Special Olympics en Panathlon Wallonie-Bruxelles vzw, in volledige onafhankelijkheid van de 
institutionele hiërarchie in de sportwereld en bij de overheid. 

Elk lid moet in alle omstandigheden over een schriftelijk mandaat beschikken dat getuigt van haar of 
zijn vertegenwoordigende bevoegdheid binnen het SportConsilium. Bij gebrek daaraan beschikken 
eventuele leden enkel over een raadgevende stem, zonder beslissingsbevoegdheid. 
Elk lid drukt zich in zijn eigen taal uit, voor zover het over een van de landstalen gaat. 

V.2.  De voorzitter 

Hij of zij wordt aangeduid door Panathlon Wallonie-Bruxelles vzw. De voorzitter zit de 
werkvergaderingen voor en bevordert de interne en externe uitwisseling en communicatie.  

V.3.  De vicevoorzitter 

Hij of zij wordt aangeduid door Panathlon Wallonie-Bruxelles vzw, als vervanger van de 
Voorzitter in geval van afwezigheid.  

V.4.  Het Secretariaat van het Follow-upcomité 

Panathlon Wallonie-Bruxelles vzw staat in voor het secretariaat en vervult alle administratieve taken 
in verband met de opdracht van het SportConsilium. Zo staat het onder meer in voor de organisatie 
van de voorbereidende werkzaamheden en de vergaderingen van het SportConsilium. Het ontvangt 
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de adviesaanvragen, zoals bedoeld onder punt IV.2., spreekt zich uit over het regelmatig karakter van 
de aanvragen die bij het SportConsilium worden ingediend, verstuurt de ontvangstbewijzen, stelt 
respectievelijk de weigeringen en de adviezen van het SportConsilium op, alsook de bijbehorende 
kennisgevingen. Het houdt zich tot slot ook bezig met het verspreiden en archiveren van de Adviezen 
en met alle nuttige documenten met het oog op de werkzaamheden en vergaderingen. 

Iedereen die zitting heeft in het SportConsilium is ook in algemene zin geboden tot discretie. Dit 
houdt in dat men zich niet in het openbaar uitlaat over een aanvraag, noch commentaar geeft bij 
adviezen of ingaat op het standpunt van een of meer van de leden. 

Elke openbare communicatie in naam van het SportConsilium moet unaniem goedgekeurd zijn door 
de leden die met een eenvoudige e-mail hun instemming kunnen geven. 

 
V.5. 

 
Het SportConsilium komt minstens 2 keer per jaar in plenaire zitting bijeen, waarvan met name een 
keer rond 6 april, de ‘International Day of Sport for Development and Peace’ (IDSDP) van de Verenigde 
Naties. 

Het SportConsilium kan rechtsgeldig vergaderen indien de meerderheid van de leden aanwezig 
is (als er bijvoorbeeld 13 leden zijn geldt 7 als een meerderheid: 13 : 2 = 6,5 van de leden, 
afgerond tot 6 ,+ 1 lid). 

Het SportConsilium beslist bij consensus. Als geen consensus bereikt kan worden kan het 
SportConsilium afzien van het uitbrengen van een Advies. 

Het kan, indien het bij consensus in die zin beslist, op zijn vergaderingen personen toelaten die 
in dat geval raadgevend zitting nemen, zonder deel te hebben aan de besluitvorming. 

 
V.6. 

Over elke situatie die door dit reglement niet zou worden geregeld wordt door de leden bij 
consensus beslist. 

Zodra het is goedgekeurd zal dit reglement vertaald worden in het Nederlands, Duits en Engels en 
verschijnt het ook op de website https://www.sportconsilium.org  

 
 
 
 

*** 
 


