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Het ethisch adviesorgaan (EAO) adviseert en evalueert het integriteitsbeleid binnen de 

sportfederatie. Dit adviesorgaan kan ook andere aspecten van het beleid behandelen, 

bijvoorbeeld: een adviesorgaan gezond en ethisch sporten. 

 
 

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; 

• Een integriteitsbeleid binnen de topsportwerking; 

• … 

Voor proactief advies komt het ethisch adviesorgaan 2 à 3 keer per jaar samen en, indien nodig, 

op vraag van het bestuur of management. Het advies is niet-bindend. 
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Dit adviesorgaan hoeft geen rol te hebben bij de aanpak van een melding. De API kan in het 

kader van collegiaal overleg wel beroep doen op een onafhankelijk persoon van het 

adviesorgaan, indien dat zo bepaald is in het handelingsprotocol en in het document dat het 

onafhankelijk handelen van het API bepaalt.  

Tijdens fase 2 van het handelingsprotocol maakt de federatie-API een inschatting van de ernst 

van de feiten. Een federatie-API doet dit in hoofdzaak op zelfstandige basis. De federatie-API 

kan zich hierbij wel laten ondersteunen door één of meerdere personen uit het ethisch 

adviesorgaan die op onafhankelijke wijze de federatie-API kunnen ondersteunen (geen directie 

of bestuurders). Zij baseren zich hiervoor op de verzamelde gegevens uit fase 1. Het advies 

bevat een inschatting van de ernst van de feiten en een voorstel met volgende stappen die 

ondernomen kunnen worden. Deze personen worden steeds ad hoc door de federatie-API 

bijeengeroepen. 

 

 

 

Het ethisch adviesorgaan bestaat minimaal uit drie personen. De federatie-API maakt niet 

verplicht deel uit van het orgaan. Het bestuur bepaalt de leden, werking en bevoegdheden van 

het orgaan. Om de vergaderingen in goede banen te leiden, wordt aangeraden een voorzitter 

aan te stellen. 

Directie en bestuursleden kunnen deel uitmaken van het EAO als het gaat om de proactieve rol 

van het EAO. Als het echter gaat over het ondersteunen van de API bij cases integriteit, is het, 

om elke vorm van belangenvermenging te vermijden, ten zeerste afgeraden hierbij iemand van 

de directie of van het bestuur te betrekken. 

Indien een sportfederatie ervoor kiest om geen ethisch adviesorgaan te installeren, kan deze 

advies-verlenende functie de vorm aannemen van intercollegiaal overleg: de federatie-API 

omringt zich met een aantal collega’s waarmee afspraken worden gemaakt om in geval van 

incidenten samen te zitten om de ernst van de feiten in te schatten en samen een advies te 

formuleren over volgende stappen. Dit collegiaal overleg kan zich ook buigen over het 

integriteitsbeleid van de federatie en adviezen verstrekken aan het bestuur of management. 

Een sportfederatie kan ook steeds te rade gaan bij haar internationale federatie (indien van 

toepassing) waar mogelijks ook richtlijnen omtrent het installeren van ethische adviesorganen 

zijn. 


