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Registratieformulier API: 
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Excel -File -Rapportering: 

API vult achteraf ook een Excel document in waarin enkel de noodzakelijk gegevens staan en gebruikt 

kan worden voor externe rapportering.  
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Fase 1 – Melding & in kaart brengen van de situatie 
 

MELDING … OP …/…/… 

GEGEVENS MELDER  

Naam:  

E-mail:  

Telefoon: 

Functie/betrokkenheid: o Atleet o Trainer o Bestuurder o Jurylid o Ouder o Supporter o Andere:   

 
 
GEGEVENS CLUB/ SPORTORGANISATIE 

Naam club/sportorganisatie: 

Naam club-API / Bestuurder / verantwoordelijke:  

E-mailadres: 

Telefoon: 

BESCHRIJVING VAN HET PROBLEEM OF VRAAG  

Soort Melding: 

o Vermoeden  

o Onthulling  

o Vaststelling 

 

Datum/Periode: o recent o in het verleden o niet geweten  

Herhaling: o ja o nee  

 

Plaats:  

 

Soort grensoverschrijdend gedrag:  

o fysiek geweld  

o psychisch geweld  

o seksueel geweld 

o verwaarlozing/ nalatigheid  

o fair play 

o andere 

 

Aantal slachtoffers: o één o meerdere o ongeweten  
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Aantal plegers: o één o meerdere o ongeweten  

 

Geslacht slachtoffer(s): o man o vrouw  

 

Leeftijd slachtoffer(s): o jonger dan 12 o 12-16 o 16-18 o 18-35 o 35+ 

 

Rol slachtoffer(s):  

o Sporter  

o Trainer  

o Bestuurder  

o Official  

o Ouder  

o Supporter 

 o (para)medisch personeel  

o Andere:   

 

Geslacht pleger(s): o man o vrouw  

Leeftijd pleger(s): o jonger dan 12 o 12-16 o 16-18 o 18-35 o 35+ 

Rol pleger(s): o Sporter o Trainer o Bestuurder o Official o Ouder o Supporter o (para)medisch 

personeel o Andere:   

 
Dringendheid Situatie:  o acuut  o niet acuut  o ongeweten 

Omschrijving situatie: 
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Fase 2 – Inschatten van ernst & advies geven 
 

Ernst van de situatie 

Eerste evaluatie van de ernst van de situatie  door de API 

 

Aanvaardbaar Licht  Ernstig  Zeer ernstig 

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 intern en 
extern 

- Verdere opvolging 

- Advies intern en extern 

- Eventueel melding bij 
politie/justitie 

 

o Niets mis mee (groen) → procedure afhandelen 

o Verdere opvolging noodzakelijk (geel &rood) → advies inwinnen 

o Onmiddelijke melding/actie vereist (acuut rood & zwart) → procedure onmiddellijk verder 

zetten en advies inwinnen 

 

ADVIES 

Advies opbouwen samen met  

o Club  

o Federatie  

o 1712 

o ICES  

o Andere:… 

o  

Advies doorgeven aan verantwoordelijken op:  (datum) 

 

Algemene omschrijving van het advies:  
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Fase 3: Resultaat van het advies:  Afhandeling Intern of Extern  
 

RESULTAAT ADVIES   

Het advies & de ondersteuning leidde tot:  

o Geen verdere stappen (op vraag van slachtoffer, omdat het niet nodig was…) 

o Interne stappen (binnen organisatie, bemiddeling tussen betrokkenen, preventieve 

schorsing, maatregelingen…)  

o Doorverwijzing naar hulpverlening  

o Melding bij politie door slachtoffer/betrokkene  

o Melding bij politie door club 

o Melding bij tuchtrecht 

o Andere: …. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
REFLECTIE (hoe was het, ging het vlot, medewerking van verantwoordelijken, weerstanden...)  
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NOTITIES tijdens de verschillende fases 
 

NOTITIES 

Bvb: Telefoon van voorzitter xxx van club xxx op datum xxx 
Contactgegevens:  

Nota gesprek: 
  

Afspraken, advies, to do's: 
  

 

Bvb: E-mail van ouder xxx van club xxx op datum xxx 
Contactgegevens:  

Nota gesprek: 
  

Afspraken, advies, to do's: 
  

 

Bvb: E-mail van ouder xxx van club xxx op datum xxx 
Contactgegevens:  

Nota gesprek: 
  

Afspraken, advies, to do's: 
  

 

 


