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HANDELINGSPROTOCOL 
 
Dit protocol beschrijft de stappen die worden gevolgd wanneer de VGPF een 

melding krijgen van een schending van waarden en normen betreffende 

gezond en ethisch sporten (pesten, fysieke mishandeling,..) of seksueel 
grensoverschrijdend gedrag. 

 

 

SCHEMATISCH OVERZICHT 

 

 

  groen geel rood zwart 

Fase 1 Inschatten mate van ernst bij vermoeden, onthulling of vaststelling 
Inschatten of situatie acuut is 

Fase 2 Intern overleg 

Eventueel extern advies Extern advies 

Fase 3 Interne afhandeling Melding bij hulpverlening 

  Eventueel melding bij 
politie/justitie 

Fase 4 Interne evaluatie 

  Externe evaluatie Externe evaluatie 
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PROCEDURE 

 

Fase 1: Melding GOG bij de API 

Melding van GrensOverschrijdend Gedrag (GOG) waarbij een lid van de 
VGPF (sporter begeleider/medewerker) betrokken is, komt terecht bij de 

API(Yasmine Bader)/Ethische commissie van de VGPF.  

 
 

1.1 Vermoeden, vaststelling of onthulling? 

 

Vermoeden Een persoon heeft een vermoeden  van een GOG 
situatie 

Onthulling (vermoedelijk) GOG situatie wordt onthuld door een 

slachtoffer, een getuige, een begeleider of een extern 
persoon 

Vaststelling Een persoon  heeft een vaststelling gedaan van door 

getuige te zijn van het misbruik of een situatie met 
directe link 

 

 

1.2.   API brengt feiten in kaart 
 

 

De API gebruikt het door de federatie goedgekeurde registratieformulier om 
de situatie in kaart te brengen: 

 

     Wat zijn de gemelde feiten (soort grensoverschrijdend gedrag) 
     Wie zijn de betrokkenen  

     Wie zijn de bronnen? 
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Fase 2: Inschatten van ernst & advies geven 

2.1 Eerste inschatting ernst & Formuleren van advies 
 

De API(s) starten met een eerste inschatting van de ernst van de melding 

aan de hand van de verzamelde gegevens. 
 

Voor de inschatting van de ernst van de situatie kan gebruik gemaakt 

worden van het vlaggensysteem 

 

 

Situatie 
Aanvaardbaar 

Licht GOG 
zonder 
schade 

Ernstig GOG 
met schade 

Zeer ernstig GOG 
met ersntige 
schade 

Groen geel rood zwart 
- Procedure zelf intern 

afhandelen 

- niet reageren of de 

situatie beluisteren 

en benoemen 

- Verdere 

opvolging 

- Advies 

inwinnen 

intern en 

eventueel 

extern 

- Verdere 

opvolging 

- Advies 

inwinnenintern 

en extern 

- Verdere opvolging 

- Advies intern en extern 

- Eventueel melding bij 

politie/justitie 

 

2.2 Formuleren van advies  

 
Het advies in Fase 2 kan bestaan uit verder intern overleg en indien nodig 

extern advies. Tijdens deze fase kan beslist worden om slachtoffer en/of 

dader te horen en wordt intern een advies geformuleerd (Fase 3). 
 

A.   Intern overleg 

Bij intern overleg (verschillende API’s, Ethische commissie) wordt een 
verdere inschatting gemaakt van de ernst van de feiten + advies gegeven. 

Dit wordt gedaan volgens het vlaggensysteem.  

 
B.   Extern advies 

Advies opvragen bij externen (Club, Federatie, 1712, ICES, anderen) 

 
De organisatie kan advies vragen aan gespecialiseerde 

hulpverleningsdiensten. Dat advies kan gaan over stappen die gezet moeten 

worden, communicatie met betrokkenen, de ernst van de feiten, enz. Voor 
advies over een situatie van seksueel misbruik, kan men oa terecht bij De 

Vlaamse Hulplijn voor Misbruik, Geweld en Kindermishandeling (1712), het 

http://www.ethischsporten.be/
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CAW en het VK. Ook de huisarts van een slachtoffer kan een goed 
aanspreekpunt zijn. 

 

Voor de inschatting van de ernst van de situatie van Sexueel GOG wordt 
gebruik gemaakt worden van het vlaggensysteem. 

 

Seksueel grensoverschrijdend gedrag (SGOG) is elke vorm van seksueel 
gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non-verbale of fysieke zin, 

waarbij niet wordt voldaan aan één of meerdere van zes criteria: 

wederzijdse toestemming, vrijwilligheid, gelijkwaardigheid, passend bij de 
context, passend bij de leeftijd of ontwikkeling, zelfrespect 
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Situatie 

Aanvaardbaar 

Licht SGOG 

zonder schade 

Ernstig SGOG 

met schade 

Zeer ernstig 

SGOG met 

ernstige schade 

Alle criteria 

vervuld 

Niet alle criteria 

vervuld 

Meerdere 

criteria niet 

vervuld 

Meerdere 

criteria niet 

vervuld en 
sommige wegen 

zwaar door 
Geen slachtoffer en 

geen schade 

Licht 

grensoverschrijdend 

gedrag waar geen 

schade van te 

verwachten valt 

 

Ernstig 

grensoverschrijdend 

gedrag waarbij er 

schade veroorzaakt 

(psychisch of 

lichamelijk) 

 

Ernstig 

grensoverschrijdend 

gedrag waarbij er 

zware schade 

veroorzaakt wordt 

(psychisch of 

lichamelijk) 

Seksueel misbruik 

behoort automatisch tot 

deze categorie. 

 

 

Fase 3: Afhandeling Intern of Extern  

In functie van de beoordeling van de ernst van de situatie en rekening 
houdend met het intern en extern advies, wordt beslist of een vermoeden, 

onthulling of vaststelling: 

     intern verder wordt afgehandeld en/of; 
     tuchtreglement en sanctionering opgestart wordt en/of; 

     gemeld wordt binnen de hulpverlening en/of; 

     gemeld wordt bij politie of justitie. 
 

3.1. Interne opvolging (sanctie en ondersteunende maatregelen) 

 
 Op individueel niveau van de betrokkenen 

 

➢ Beslissen welke maatregelen zullen worden getroffen ten aanzien van 
de pleger (sanctie, schorsing...) 

➢ Beslissen welke maatregelen zullen worden getroffen ten aanzien het 

slachtoffer (steun, hulpverlening,veiligheidsmaatregelingen,…)  
 

Tussen de betrokkenen:  

Als de pleger én het slachtoffer dat willen, kan er verwezen worden 
gespecialiseerde voorzieningen voor herstelbemiddeling. 
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Op het niveau van de organisatie 
Beslissen welke informatie zal worden gedeeld met de andere begeleiders, 

sporters en indien van toepassing ouders.  

Correct intern communiceren draagt bij tot een sfeer van openheid en toont 
dat de zaak ernstig genomen wordt: 

 

Verder communiceren met de betrokkenen om hen op de hoogte te brengen 
van de situatie, steun te verlenen, de verdere acties uit te leggen, en te 

informeren over hun rechten en mogelijkheden. 

 
3.1. Tuchtmaatregelen 

Tuchtreglement: Bijlage 3 bij het inwendig reglement 

Tuchtorgaan: De sportfederatie zorgt voor of kan doorverwijzen naar een 
tuchtrechtelijk systeem dat beschermend en sanctionerend kan optreden 

 

3.2. Melding bij de hulpverlening 
Bij de Hulplijn ‘Misbruik, Geweld en Kindermishandeling’ (1712) of bij de 

Huisarts kan men terecht met een vraag om hulpverlening of advies over 

een situatie van seksueel misbruik (zowel voor een slachtoffer als voor een 
pleger)  

 

3.3. Melding bij politie en justitie 
Een geval van seksueel misbruik of ernstig grensoverschrijdend gedrag 

betreffende ethisch en gezond sporten kan worden aangegeven bij de politie 

of rechtstreeks bij het Parket. Het is belangrijk zich goed te informeren over 
de mogelijkheden, het verloop en de gevolgen van een gerechtelijke 

procedure. Gaat het slachtoffer bijvoorbeeld akkoord met een melding bij 

politie of justitie? 
Ook na een melding bij politie of justitie is een interne opvolging van de 

situatie nodig. Wellicht moet ook hulpverlening ingeschakeld worden, moet 

er verder gecommuniceerd worden met de betrokkenen, de andere jonge 
sporters en begeleiders. 

 

Fase 4: Evaluatie en preventie 

De laatste fase van het handelingsprotocol is een evaluatie van de procedure 
die gevolgd werd.  

 

Door de stappen grondig te evalueren kan het reactieplan niet alleen een 
houvast bieden om met een incident om te gaan, maar ook een aanzet zijn 

om preventieve maatregelen te nemen en nieuwe incidenten te voorkomen. 
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INSTANTIES ADViES/INFORMATIE  MELDING 

Meldpunt 1712 
  

Net als elke burger kunnen ouders van jonge sporters, de sporter zelf, trainer of 
bestuursleden gratis en anoniem  het telefonisch meldpunt 'geweld, misbruik en 
kindermishandeling' bellen via het nummer 1712. Het meldpunt luistert en helpt naar de 
juiste weg van hulpverlening. 
 
www.1712.be 
Tel. 1712 

x x 

Child Focus 
Dit is de stichting voor vermiste en seksueel uitgebuite kinderen. Voor vragen en 
meldingen in verband met seksueel misbruik bij minderjarigen. 
 
www.nupraatikerover.be (chat) 
www.stopchildporno.be (meldpunt) 
www.clicksafe.be (veilig internet) 
www.childfocus.be 
Tel. 116000 

x   

Huisarts/sportarts 
Hij/zij is het aanspreekpunt voor de pleger of slachtoffer en kan advies en hulp bieden 
of doorverwijzen naar gespecialiseerder hulp.  

x   

API federatie x   

Politie 
Voor het aangeven van een klacht 
 
www.lokalepolitie.be 
Tel. 101 

  x 

  

  

http://www.1712.be/
http://www.nupraatikerover.be/
http://www.stopchildporno.be/
http://www.clicksafe.be/
http://www.childfocus.be/
http://www.lokalepolitie.be/
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NUTTIGE CONTACTEN 
 

Waar kan je terecht indien vermoedens of meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag? 
 
Nuttige contacten Info Advies 

Info 

Hulpverlening Melding Rechts 

bijstand 

Bemiddeling 

API Federatie/Club  x  x   

Alarmnummer  101 
www.lokalepolitie.be 

   x (acuut 

gevaar) 

  

Alarmnummer  112   x         

(medisch 

acuut gevaar) 

   

Vertrouwenscentrum 

Kindermishandeling (VK) 

 x x 

(-18j) 

   

Centrum voor Algemeen 

Welzijnswerk  (CAW) 

 

Jongerenadviescentrum 

(JAC) 

 x x (+18j) 

 

 

 

x (-18j) 

   

Hulplijn 1712 
Net als elke burger kunnen 

ouders van jonge sporters, de 
sporter zelf, trainer of 
bestuursleden gratis en 
anoniem  het telefonisch 
meldpunt 'geweld, misbruik en 
kindermishandeling' bellen via 
het nummer 1712. Het 
meldpunt luistert en helpt naar 
de juiste weg van 
hulpverlening. 
 

www.1712.be 
Tel. 1712 

 x  X   

sportarts / 

huisarts 
Hij/zij is het aanspreekpunt 
voor de pleger of slachtoffer 
en kan advies en hulp bieden 

of doorverwijzen naar 
gespecialiseerder hulp.  

 x x    

Zorgcentrum na seksueel 

geweld 

  x x x  

ICES x x     

http://www.lokalepolitie.be/
http://www.1712.be/
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Sensoa x      

Child Focus 
Dit is de stichting voor vermiste en 
seksueel uitgebuite kinderen. Voor 
vragen en meldingen in verband 
met seksueel misbruik bij 
minderjarigen. 
 
www.nupraatikerover.be (chat) 
www.stopchildporno.be  
(meldpunt) 
www.clicksafe.be (veilig internet) 
www.childfocus.be 
Tel. 116000 

x x     

Justitiehuis  x   x  

Politie    x   

Parket    x   

Advocaat / 

jeugdadvocaat 

    x  

Stop it Now!  

voor  mensen 

met pedofiele gevoelens 

 x x    

Universitair        

Forensisch 

Centrum 

  x (voor 

plegers) 

   

Moderator      

(slachtoffer- 

dader bemiddeling) 

     x 

Bemiddeling in 

Strafzaken 

     x 

Erkennings-                    

en 

bemiddelingscommissie 

historisch misbruik 

     x 

Trefpunt Zelfhulp   x    

 
 

http://www.nupraatikerover.be/
http://www.stopchildporno.be/
http://www.clicksafe.be/
http://www.childfocus.be/

