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Agenda

1. Flowchart melding in sportfederatie

2. Verschillende rollen binnen het integriteitsverhaal van een 

sportfederatie

3. Voorbeeldcases



Ethisch sporten in federatiedecreet
7 beleidsmaatregelen

Art. 7/1. § 1: “Om in aanmerking te komen voor een algemene werkingssubsidie, voert de 

sportfederatie een integriteitsbeleid”

1. organiseren van een aanspreekpunt integriteit

2. preventie, vorming en sensibilisering organiseren

3. voorzien in een adviesorgaan

4. een of meer gedragscodes hanteren

5. beschikken over een handelingsprotocol

6. beschikken over een tuchtrechtelijk systeem

7. via haar sportclubondersteuning een integriteitsbeleid op clubniveau voeren: 

laagdrempelige aanspreekpersonen, gedragscodes, handelingsprotocol



Flowchart sportfederatie

De weg van een melding
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De verschillende rollen

Huidige rollen:

1. Federatie-API

2. Intercollegiaal overleg

3. Ethisch adviesorgaan

4. Intern tuchtorgaan

5. VST
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Taken Aanspreekpersoon Integriteit sportfederatie:

1. Aanspreekpunt en eerste opvang integriteitsschendingen

2. Hulp bij coördinatie van interne procedure en doorverwijzing

3. Advies en hulp bij preventieactiviteiten en verbetertraject 

Federatie-API

Wat is het niet:
▪ Een hulpverlener
▪ Een onderzoeksrechter
▪ Een woordvoerder
▪ Een bestuurder



Coördinatie informele procedure

1. Informele procedure (na melding)

API helpt federatie met:

▪ in kaart brengen situatie

▪ inschatten van de ernst

▪ formuleren advies (inschatting ernst en volgende te nemen stappen)

▪ uitvoeren advies (kan ook door andere mensen van de federatie bijv. 

clubondersteuner): gesprekken met verschillende partijen, afspraken, uitleg 

regels, afbakening grenzen,...

NIET: sanctioneren



Coördinatie informele procedure

Wat is een sanctie?

Wat in het tuchtreglement van de federatie als een sanctie beschreven staat: 

formele waarschuwing, blaam, schorsing,…

>> zie formele procedure

Hoe wordt de API ondersteund?

Intercollegiaal overleg, 1 of meerdere personen van het ethisch adviesorgaan, 

ICES, Centrum Algemeen Welzijn (CAW), Vertrouwenscentrum 

Kindermishandeling (VK)…

Dit wordt steeds ad hoc bijeengeroepen.



Coördinatie formele procedure

2. Formele procedure (melding wordt klacht)

Melder wil een procedure starten waar een uitspraak uit zal volgen en mogelijks 

een sanctie aan verbonden is.

Twee mogelijkheden:

▪ Federatie dient dossier in bij VST (normale weg)

▪ Melder doet individuele melding bij VST (uitzonderlijk)

Dit kan parallel lopen met informele bemiddeling en/of klacht indienen bij 

politie/justitie. API informeert melder over verschillende mogelijkheden.



De verschillende rollen

Huidige rollen:

1. Federatie-API

2. Intercollegiaal overleg

3. Ethisch adviesorgaan

4. Intern tuchtorgaan

5. VST



Intercollegiaal overleg

Hier kan de API beroep op doen bij een case. Voornamelijk bij de 

informele procedure.

▪ De API kan zich laten ondersteunen door een collega 

(sportclubondersteuner, tweede API,…) die onafhankelijk samen met 

hem de case kan bespreken, de situatie in kaart kan brengen, de ernst 

kan inschatten

Bvb: 2de API binnen federatie

▪ De API kan bij elke case afstemmen met een andere persoon, 

afhankelijk van de case.

Bvb: afhankelijk van aard melding de federatiearts, psycholoog, diëtist,  

clubondersteuner, scheidsrechterverantwoordelijke…



De verschillende rollen

Huidige rollen:

1. Federatie-API

2. Intercollegiaal overleg

3. Ethisch adviesorgaan

4. Intern tuchtorgaan

5. VST



Ethisch adviesorgaan

Samenstelling

▪ Minimaal 3 leden

▪ API maakt niet verplicht deel uit van het orgaan, maar kan wel

▪ Bestuur bepaalt de leden, werking en bevoegdheden



Ethisch adviesorgaan

1. Proactief advies over integriteitsbeleid

Het ethisch adviesorgaan verstrekt adviezen aan het bestuur of management

over het integriteitsbeleid van de sportfederatie. Deze adviezen kunnen

betrekking hebben op:

▪ Het naleven van het Gezond en Ethisch Sporten decreet;

▪ Het aanstellen van een federatie-API en de verdere implementatie van

laagdrempelige aanspreekpunten binnen sportclubs;

▪ Het organiseren van preventie, vorming en sensibilisering inzake

grensoverschrijdend gedrag;

▪ Het opmaken en implementeren van gedragscodes voor verschillende

doelgroepen;

▪ Het implementeren van en toezien op de werking van het

handelingsprotocol;

▪ …



Ethisch adviesorgaan

2. Reactief advies bij incidenten op vraag van de federatie-API

Federatie-API werkt indien mogelijk zelfstandig.

Kan zich laten ondersteunen door:

• Intercollegiaal overleg (zie eerder)

▪ 1 of meerdere onafhankelijke personen uit ethisch adviesorgaan

Inhoud advies:

▪ Inschatting ernst

▪ Volgende te nemen stappen

▪ Eventueel formele goedkeuring geven voor indienen klacht VST

Maar let op: EAO mag geen gatekeeper worden voor klachten



De verschillende rollen

Huidige rollen:

1. Federatie-API

2. Intercollegiaal overleg

3. Ethisch adviesorgaan

4. VST

5. Intern tuchtorgaan



Vlaams Sporttribunaal

Formele klacht op basis van het tuchtreglement

Federatie beslist dossier in te dienen bij VST, op vraag van melder of op eigen 
initiatief.

OF

Individuele melding

Uitzonderingsregel:

Het is mogelijk niet te passeren via de federatie (ondanks vermelding in 
tuchtreglement federatie dat dit wel de bedoeling is) en individueel te melden bij VST.

De voorzitter van de tuchtkamer bekijkt dan de ontvankelijkheid van de klacht.



Indienen klacht Vlaams Sporttribunaal
door de sportfederatie

Nu: via het bestuur

>> mogelijk gevaar voor of schijn van belangenvermenging

Ideale situatie:

1. Door API (krijgt volledig mandaat van de federatie)

2. Door API na intercollegiaal overleg

3. Door ethisch adviesorgaan na voorbereiding API

1 of meerdere onafhankelijke personen ethisch adviesorgaan overleggen
met de API en beslissen of effectief klacht wordt ingediend bij het Vlaams
Sporttribunaal.

Advies ICES: geen klacht indienen via het bestuur of management/directie. Geef
mandaat aan onafhankelijke personen.



De verschillende rollen

Huidige rollen:

1. Federatie-API

2. Intercollegiaal overleg

3. Ethisch adviesorgaan

4. VST

5. Intern tuchtorgaan



Intern tuchtorgaan

Federatie meent dat het efficiënter is om (een deel van) de klachten intern te 

behandelen.

Aandachtspunten:

▪ Correcte samenstelling (onafhankelijk) & transparante procedure

Decreet op de niet-professionele sportbeoefenaar: om via interne procedure te 

kunnen sanctioneren moet de sportfederatie beschikken over een onafhankelijk 

tuchtorgaan!

▪ Ethisch adviesorgaan kan die rol niet invullen!

Want dan zou deze in dezelfde zaak eerst informeel kunnen adviseren, en later 

formeel moeten oordelen.

▪ Grote federaties met veel meldingen kunnen een eigen intern tuchtorgaan 

installeren, zodat niet alle cases naar het VST moeten. Hier kan ICES advies geven 

in de samenstelling van dat tuchtorgaan.



Nog vragen over deze rollen?

Huidige rollen:

1. Federatie-API

2. Intercollegiaal overleg

3. Ethisch adviesorgaan

4. VST

5. Intern tuchtorgaan



Voorbeeldcases3



Case 1: nalatigheid

Trainer (niet in dienst van de federatie) schrijft een intensief

voedingsschema voor aan atleten, zonder voldoende

wetenschappelijke onderbouwing. Ouder van atleet maakt

zich zorgen en doet melding bij API.



Case 1

Bespreking interne bemiddeling

Handelingsprotocol:

Stappen GROEN GEEL ROOD ZWART 

Fase 0 Melding, onthulling, vaststelling  

Fase 1 

 

In kaart brengen van situatie 

Fase 2 

 

Inschatten van ernst van situatie & advies  

Fase 3 

 

Uitvoeren advies 

 Interne opvolging 

    Hulpverlening 

tuchtregeling 

   Politie/justitie 

Fase 4 

 

 Nazorg en evaluatie 

Fase 5 

 

 Beleid en verbeteracties 

 



Case 1

Bespreking informele procedure

STAP 1: in kaart brengen situatie door gesprekken met atleet, ouders…

Intercollegiaal overleg en overleg met bijv. arts, experten, omkadering atleet…

STAP 2: inschatten ernst en formuleren advies

Gele vlag

Advies: gesprek met trainer om hem duidelijk te maken dat het omgaan met 
voeding niet kan op deze manier

STAP 3: uitvoeren advies

Interne opvolging: indien de bemiddeling op positieve manier kan plaatsvinden

Naar formele procedure: indien bemiddeling geen succes heeft



Case 1

Bespreking formele procedure

Bijv. wanneer de trainer na herhaaldelijk advies blijft vasthouden aan zijn

verkeerde aanpak, of atleet zware gezondheidsproblemen heeft gekregen.

• Atleet/ouders dient bij de API/de federatie klacht in.

• Bestuur (huidige regeling) of API (zelfstandig, na intercollegiaal overleg, of na

bekrachtiging ethische commissie) formaliseert en dient in bij VST

• VST beoordeelt ontvankelijkheid, doet onderzoek, velt oordeel volgens de

reglementen van de federatie



Case 2: racisme

Een sportclub meldt dat een ouder, tevens bestuurslid
federatie, een minderjarige sporter racistisch uitgescholden
heeft tijdens de wedstrijd.



Case 2

Bespreking informele procedure

(als situatie nog onduidelijk is, en melder zelf twijfelt wat te doen)

STAP 1: in kaart brengen situatie

STAP 2: inschatten ernst en formuleren advies

Intercollegiaal overleg en (discreet) overleg met andere bestuursleden.

Advies: gesprek met bestuurslid om hem te wijzen op supportersgedrag

STAP 3: uitvoeren advies

Interne opvolging: indien de bemiddeling op positieve manier kan plaatsvinden

Naar formele procedure: indien bemiddeling geen succes heeft



Case 2

Bespreking formele procedure

• Sportclub dient via API (via de federatie) klacht in bij VST.

• Bestuur (huidige regeling) of API (zelfstandig, na intercollegiaal overleg, of na 
bekrachtiging ethische commissie) formaliseert en dient in bij VST

• VST beoordeelt ontvankelijkheid, doet onderzoek, velt oordeel volgens de 
reglementen van de federatie



Vragen?
an@ethischsporten.be



Iedereen aan boord: oproep

▪ Project van Thomas More i.s.m. ICES

▪ Doel: positief omstandersgedrag stimuleren

▪ Gezocht: pilootclubs en Iedereen aan Boord coaches (IAB-coaches)

▪ Start piloottraject: september 2021

▪ Rol IAB coaches: Begeleiden van 3 sessies met 5 à 8 coaches

▪ 1 dag opleiding

▪ IAB interventie- en werkboek

▪ Supervisie

▪ Verplaatsingsvergoeding 

▪ Aanbod pilootclubs: 3 sessies van 1u met trainers van je club over omgaan 
met grensoverschrijdend gedrag

▪ Interesse? an@ethischsporten.be en tine.vertommen@thomasmore.be
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