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1 Clubnieuws
Ontslag van leden
Ontslagen door Handbal Lummen
-

Kobe
Maya
Ole
Seth
Nathan

Dullers
Cypers
Oplinus
Wouters
Smets

Ontslagen door Brabo Denderbelle
-

Lotte
Jan
Timothy
Benthe
Hanne
Lizzy

Schepens
Schepens
Vanderstraeten
Demeyer
Van Goethem
Schuermans

Ontslagen door HK Waasmunster
-

Yasser Abragach
Lex
Coene
Tuur
De Beule
Wouter De Beule
Stan
De Schepper
Emiel Deruyttere
Dax
Dieltjens
Emile Hendrickx
Leonard Temmerman
Mathieu Vermeulen

Ontslagen door Sporting Pelt
-

Lou
Lone
Louan
Gust
Louise
Midas
Alexander
Lowie
Jade
Iza

As
Baart
Baart
Dams
De Roover
Devens
Giesbers
Groenen
Van den Rul
van wijk
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-

Bo
Matz
Elise
Eva
Leonie
Liene
Dries
Steven

Vanarwegen
Vanarwegen
Vandeweyer
Vangansewinkel
Wellens
Westhof
Hellinx
Schuurmans

-

Niels
Brabants
Jamie
Danneels
Linus
De Baere
Lara
Degrauwe
Luna
Gevaert
Luka
Muylle
Noah
Rhellam
Brecht
Schoonbaert
Noor
Seynhaeve
Manon
Teirlynck
Jean-Tobie Toulabor
Keylie
Van braeckevelt
Maxim
Van Meirhaeghe
Lore
Vandaele
Cedric
Vaneessen
Jetske
Vanhaecke

Ontslagen door HC Olva Brugge

2 VHV – KBHB mededelingen
Beste wensen voor 2021!
De Vlaamse Handbal Vereniging wenst iedereen een gezond, gelukkig en sportief 2021!

Nieuw tuchtreglement (seksueel grensoverschrijdend gedrag)
Vanaf 1 januari gaat er een nieuw tuchtreglement met betrekking tot (seksueel) grensoverschrijdend gedrag in
voege.
De VHV-reglementering werd daarvoor aangepast wat betreft hoofdstuk 9 met in begrip van enkele (nieuwe)
bijlagen:
-

Het disciplinair reglement en straffencataloog wordt voortaan gecatalogeerd onder bijlage 1
Het nieuwe tuchtreglement inzake grensoverschrijdend gedrag wordt bijlage 2
Het doping reglement staat voortaan onder bijlage 3
De gedragscodes staan in bijlage 4
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De VHV heeft zich ook aangesloten bij het Vlaams Sport Tribunaal voor eventuele doorverwijzing van klachten
met betrekking tot grensoverschrijdend gedrag.
Aan de clubs wordt gevraagd dit reglement eveneens kenbaar te maken aan hun leden.

Bijlage: hoofdstuk 9 ‘VHV-reglement 2020-2021 versie 01-01-2021’

HOOFDSTUK 9 - TUCHT
Artikel 9.1. TUCHTREGLEMENTEN
De VHV hanteert een Disciplinair reglement en straffencataloog, hierna onder BIJLAGE 1 uitgewerkt.
De bij de VHV aangesloten leden sportverenigingen aanvaarden dit reglement en de straffencataloog en zijn
verplicht om ze te laten onderschrijven door en van toepassing te maken op al hun leden sportbeoefenaars,
trainers en andere sportbegeleiders, alsook op hun bestuurders en personeelsleden en vrijwilligers.
Daarnaast is er een specifiek tuchtreglement inzake grensoverschrijdend gedrag, hierna als BIJLAGE 2 gevoegd
en een specifiek tuchtreglement inzake dopingpraktijken , hierna als BIJLAGE 3 en integraal deel uitmakend
van dit intern reglement. De bij de VHV aangesloten leden sportverenigingen aanvaarden eveneens dit
specifieke tuchtreglement en zullen de stipte toepassing ervan opleggen aan al hun leden sportbeoefenaars,
trainers en andere sportbegeleiders, alsook aan hun bestuurders en personeelsleden en vrijwilligers.
9.2. GEDRAGSCODES
De VHV wil inzetten op ethisch verantwoorde sportbeoefening en wil hieromtrent haar leden sportverenigingen
ondersteuning en begeleiding geven. Van alle bestuurders, personeelsleden, trainers en andere
sportbegeleiders, alsook van alle sporters, hun ouders en hun supporters, wordt verwacht dat ze zich
onberispelijk gedragen en hiermee een voorbeeld zijn voor alle anderen.
Enerzijds heeft de VHV een gedragscode voor haar eigen bestuurders en personeelsleden, voor topsporters die
deelnemen aan de topsportwerking van de federatie, en voor trainers/coaches die in opdracht van de federatie
werken. Deze gedragscodes dienen verplicht aanvaard te worden door deze betrokkenen.
Anderzijds stelt de VHV aan haar leden sportverenigingen een gedragscode ter beschikking voor de
verschillende doelgroepen (bestuurders, personeel en clubmedewerkers, trainers, lesgevers en initiators,
sporters, vrijwilligers, ouders en supporters). Elk lid sportvereniging van de VHV:
▪ is verplicht de inhoud van deze gedragscodes, eventueel uitgebreid op eigen initiatief, op te nemen in zijn
eigen intern reglement waardoor deze gedragscodes van toepassing zullen zijn op al hun aangesloten leden;
▪ moet ook aan elke persoon die bij zijn werking betrokken is zonder lid te zijn (zoals cursisten en hun ouders)
opleggen dat ze deze gedragscodes aanvaarden;
▪ verbindt zich ertoe zijn gedragscodes duidelijk binnen zijn vereniging te communiceren (website,
onthaalbrochure, nieuwsbrief, etc) zodat ieder lid of betrokkene op de hoogte is van de normen die dit lid
sportvereniging hanteert;
▪ neemt ook regelmatig initiatieven om zijn leden en betrokkenen hieromtrent te sensibiliseren en ziet toe op
de naleving van deze gedragscodes.
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Als bijlage aan dit Intern Reglement worden volgende gedragscodes gevoegd
▪ Gedragscode voor bestuurders
▪ Gedragscode voor trainers en andere sportbegeleiders
▪ Gedragscode voor sporters
Indien een lid van de federatie deze verplichting niet respecteert om deze tuchtreglementen en gedragscodes
op te leggen aan alle betrokkenen, kan dit een grond tot uitsluiting of schorsing van het betrokken lid bij de
federatie zijn.
9.3. PREVENTIEVE ORDEMAATREGEL
Het Bestuursorgaan van de VHV heeft de bevoegdheid om in geval van hoogdringendheid (snel) te beslissen
over een voorlopige ordemaatregel.
Indien nodig kan het Bestuursorgaan ter voorkoming van herhaling, om de rust te herstellen of de veiligheid
te waarborgen, een preventieve bestuurlijke ordemaatregel nemen door aan de degene jegens wie een klacht
werd neergelegd met onmiddellijke ingang een tijdelijke beperking of wijziging van de uitgeoefende activiteit
of een tijdelijke schorsing op te leggen voor de locatie(s) waar de herhaling of onveiligheid moet worden
gevreesd.
De ordemaatregel dient noodzakelijk, geschikt en evenredig te zijn om de orde en/of de veiligheid te
waarborgen dan wel te herstellen. Het is geen tuchtrechtelijke sanctie maar een preventieve ordemaatregel
om de orde en de veiligheid van sportbeoefenaren te waarborgen.
Dit kan gebeuren onverminderd eventueel andere bestuurlijke maatregelen vanwege het Bestuursorgaan van
de federatie, alsook de eventuele bevoegdheid van het bestuursorgaan van de sportvereniging zelf om
bepaalde bestuurlijke of preventieve ordemaatregelen te treffen.
Tegen een genomen ordemaatregel staat beroep open bij de Tuchtcommissie. Dit beroep is niet schorsend.
Tegen de beslissing van de Tuchtcommissie staat geen beroep open.

Bijlage 2: Tuchtreglement
Handbalvereniging vzw

inzake

Grensoverschrijdend

Gedrag

Vlaamse

TUCHTREGLEMENT INZAKE GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG
1. TOEPASSINGSDOMEIN
Artikel 1.
Dit specifieke tuchtreglement is van toepassing voor gedragingen die grensoverschrijdend zijn, zoals hierna
omschreven.
Tuchtrechtelijk sanctioneerbaar zijn zowel elke gedraging die grensoverschrijdend is en die de goede werking,
de goede naam of de reputatie van de sportorganisatie in het gedrang brengt of strijdig is met de wetten,
statuten, reglementen, gedragscodes en waarden van de Vlaamse Handbalvereniging (VHV), de bij haar
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aangesloten sportorganisaties of de aldaar beoefende sport of het aansporen tot, het vergemakkelijken van,
of het bieden van hulp bij het begaan van een inbreuk, als het verzuimen van hulp aan het slachtoffer van
dergelijk gedrag.
Zonder hiertoe beperkt te zijn, zijn onderstaande handelingen en gedragingen in het bijzonder tuchtrechtelijk
sanctioneerbaar (hierna gezamenlijk genoemd: “Grensoverschrijdend Gedrag”):

-

Seksueel grensoverschrijdend gedrag. Hieronder wordt verstaan elke vorm van ongewenst verbaal,
non-verbaal of lichamelijk gedrag met een seksuele connotatie dat als doel of gevolg heeft dat de
waardigheid van een persoon wordt aangetast of een bedreigende, vijandige, beledigende,
vernederende of kwetsende omgeving wordt gecreëerd (bv. voyeurisme, kinderlokken (“grooming”),
aanranding van de eerbaarheid, kinderpornografie, verkrachting, exploitatie van prostitutie en
pooierschap, etc.).

-

Geweld. Hieronder wordt verstaan elke feitelijkheid die losstaat van de specifieke aard of
eigenschappen van de betreffende sporttak of sportcompetitie, waarbij een persoon psychisch of fysiek
wordt bedreigd of aangevallen. Gedrag dat vermeld staat in de spelregels van de sport valt niet onder
de notie geweld en dus ook niet onder de notie Grensoverschrijdend Gedrag in de zin van dit reglement.

-

Pesterijen. Hieronder wordt verstaan een onrechtmatig geheel van meerdere gelijkaardige of
uiteenlopende gedragingen, buiten of binnen de sportorganisatie, die plaats hebben gedurende een
bepaalde tijd, die tot doel of gevolg hebben dat de persoonlijkheid, de waardigheid of de fysieke of
psychische integriteit van een persoon bij of in het kader van de sportuitoefening wordt aangetast, dat
zijn positie in gevaar wordt gebracht of dat een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende
of kwetsende omgeving wordt gecreëerd en die zich inzonderheid uiten in woorden, bedreigingen,
handelingen, gebaren of eenzijdige geschriften alsook in digitale vorm via bv. sociale media (digitaal
pesten). Deze gedragingen kunnen inzonderheid verband houden met leeftijd, burgerlijke staat,
geboorte, vermogen, geloof of levensbeschouwing, politieke overtuiging, syndicale overtuiging, taal,
huidige of toekomstige gezondheidstoestand, een handicap, een fysieke of genetische eigenschap,
sociale afkomst, nationaliteit, zogenaamd ras, huidskleur, afkomst, nationale of etnische afstamming,
geslacht, seksuele geaardheid, genderidentiteit en genderexpressie.

Artikel 2.
Het in dit reglement bedoelde Grensoverschrijdend Gedrag heeft betrekking op grensoverschrijdend gedrag
binnen de context van VHV (hierna: “de federatie”) of een bij haar aangesloten sportorganisatie (hierna: “de
sportorganisatie”), ongeacht of dit binnen of buiten de sportaccommodatie of - infrastructuur werd gepleegd.
Grensoverschrijdend Gedrag gepleegd buiten de sportorganisatie kan tuchtrechtelijk gesanctioneerd worden
wanneer er een verband bestaat met de activiteiten die binnen de sportorganisatie worden uitgeoefend.
Wanneer in een geschil dat door de interne tuchtinstanties van de sportorganisatie wordt behandeld tevens
elementen van Grensoverschrijdend Gedrag worden aangehaald, zal de interne tuchtinstantie een beslissing
nemen over de feiten die haar bevoegdheid betreffen, en de zaak in voorkomend geval doorverwijzen naar
het tuchtorgaan dat bevoegd is voor de tuchtrechtelijke behandeling van Grensoverschrijdend Gedrag.
Dit tuchtreglement inzake Grensoverschrijdend Gedrag is van toepassing op alle leden, zowel de Vaste Leden
als de Toegetreden Leden, alle bestuursleden en personeelsleden van de federatie, alsook alle
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(top)sportbeoefenaars die deelnemen aan topsportwerking van de federatie en alle trainers en andere
sportbegeleiders die in opdracht van de federatie werken.
De bij de federatie aangesloten leden sportverenigingen aanvaarden dit tuchtreglement en zijn verplicht om
dit tuchtreglement te laten onderschrijven door en van toepassing te maken op al hun leden sportbeoefenaars,
trainers en andere sportbegeleiders, alsook op hun bestuurders en personeelsleden en vrijwilligers.
In tuchtaangelegenheden m.b.t. Grensoverschrijdend Gedrag aanvaarden zij allen de expliciete bevoegdheid
van het Vlaams Sporttribunaal (VST), zowel in eerste aanleg als in beroep.

2. MELDING GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG
Artikel 3.
Eenieder die van mening is dat er ten opzichte van hem/haar Grensoverschrijdend Gedrag werd begaan, alsook
iedere belanghebbende “derde” (ouder, trainer, jurylid, supporter, toeschouwer, …) die van mening is dat
dergelijke gedrag begaan werd, kan hiervan melding doen bij de federatie.
De melding gebeurt bij de Aanspreekpersoon Integriteit (API) van de federatie via de contactgegevens die
vermeld staan op de website van de federatie (www.handbal.be).
Deze melding is vertrouwelijk en kan anoniem gebeuren indien de melder hierom verzoekt. Van deze melding
wordt een meldingsformulier en rapporteringsdocument opgemaakt. De API zal in eerste instantie trachten
een bemiddeling tussen de betrokken partijen te organiseren en zal vervolgens handelen volgens het
handelingsprotocol grensoverschrijdend gedrag van de federatie.
Deze melding is steeds vereist alvorens een klacht neergelegd kan worden zoals hierna bepaald in artikel 6.

3. ORDEMAATREGEL
Artikel 4.
Het Bestuursorgaan van de federatie of van de sportorganisatie kan ter voorkoming van herhaling, om de orde
of rust te herstellen of de veiligheid te waarborgen, ordemaatregelen nemen. In geval van (vermeend)
Grensoverschrijdend Gedrag kan dit inhouden dat aan een persoon met onmiddellijke ingang een tijdelijke
beperking van de bewegingsvrijheid, een tijdelijk verscherpt toezicht, een tijdelijke beperking of wijziging van
de uitgeoefende activiteit of een tijdelijke schorsing wordt opgelegd, desgevallend beperkt tot de locatie(s)
waar de herhaling of onveiligheid worden gevreesd. Andere ordemaatregelen zijn tevens mogelijk, indien en
voor zover deze nodig zijn om de orde en/of veiligheid binnen de vereniging te waarborgen dan wel te
herstellen. De ordemaatregel dient daartoe noodzakelijk, geschikt en evenredig te zijn.
De persoon die het voorwerp uitmaakt van een eventuele ordemaatregel kan gehoord worden. Dit kan ook
telefonisch, online of zelfs schriftelijk georganiseerd worden. Daartoe zal de persoon per e-mail of per
aangetekend schrijven worden uitgenodigd.
De ordemaatregel is geen tuchtsanctie maar een bestuurlijke maatregel.

HB7: 1893 / 8

De ordemaatregel kan maximaal opgelegd worden tot de uitspraak in de navolgende tuchtprocedure in kracht
van gewijsde is getreden.
Tegen een ordemaatregel staat hoger beroep open bij de tuchtkamer Grensoverschrijdend Gedrag van het Vlaams
Sporttribunaal (VST), conform haar procedurereglement. Dit beroep is niet schorsend. Tegen de beslissing van het
VST staat geen beroep open.

4. TUCHTPROCEDURE
4.1. BEVOEGD TUCHTORGAAN
Artikel 5.
In tuchtaangelegenheden m.b.t. Grensoverschrijdend Gedrag geldt de expliciete bevoegdheid van het Vlaams
Sporttribunaal (VST) zowel in eerste aanleg (tuchtkamer Grensoverschrijdend Gedrag) als in hoger beroep
(tuchtkamer Grensoverschrijdend Gedrag hoger beroep).
Indien het VST (nog) niet kan optreden als tuchtorgaan, zal de Tuchtcommissie van de federatie bevoegd zijn
volgens de procedure in het algemeen tuchtreglement.

4.2. KLACHT
Artikel 6.
Een tuchtprocedure inzake Grensoverschrijdend Gedrag kan aanhangig gemaakt worden door:

▪ de federatie indien het van mening is dat er een overtreding begaan werd zoals bedoeld in het
tuchtreglement;

▪ eenieder die van mening is dat er ten opzichte van hem/haar een overtreding begaan werd zoals bedoeld
in onderhavig tuchtreglement;

▪ iedere belanghebbende “derde” (ouder, trainer, jurylid, supporter, toeschouwer, …) die van mening is dat
een overtreding begaan werd zoals bedoeld in het tuchtreglement.
Om een tuchtprocedure aanhangig te maken moet een gemotiveerde klacht ingediend worden. Deze klacht moet,
op straffe van onontvankelijkheid, schriftelijk gericht worden aan het VST, bij voorkeur per email aan de
Secretaris-Generaal van het VST ( cedric@vlaamssporttribunaal.be) of anders bij aangetekend schrijven. Het VST
kan hiervoor een model klachtenformulier opleggen, al dan niet op straffe van onontvankelijkheid, dat
desgevallend beschikbaar zal zijn via de website van VST (www.vlaamssporttribunaal.be) of de federatie.
(www.handbal.be)
Er geldt geen ontvankelijkheidstermijn waarbinnen de klacht inzake Grensoverschrijdend Gedrag dient te
worden ingediend. Eenieder wordt aangespoord om deze klacht evenwel zo snel mogelijk in te dienen.
De klacht moet, op straffe van onontvankelijkheid, minstens de volgende gegevens bevatten:
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1. naam, voornaam of volledige benaming, hoedanigheid, adres, telefoonnummer, e-mailadres en eventueel
gegevens van de raadsman van de klagende partij alsook de naam, voornaam en andere beschikbare
gegevens van de partij tegen wie de klacht is gericht;

2. een uiteenzetting over de aard en de omstandigheden van de feiten die aan de grondslag van de klacht ligt:
deze uiteenzetting dient voldoende concreet en duidelijk te zijn;

3. de datum waarop de verplichte voorafgaandelijke melding zoals hiervoor omschreven gebeurde (tenzij de
klacht namens de federatie aanhangig wordt gemaakt), alsook eventuele andere stappen die reeds werden
genomen.
De klacht dient in beginsel te worden ondertekend door de klager.
Indien de aanleggende partij stavingstukken wenst voor te leggen, zal zij deze samen met een inventaris in bijlage
van haar klacht overmaken aan VST.
Indien de klacht een lid jonger dan achttien jaar, of een (wils)onbekwaam verklaarde persoon betreft, dan
kan ook de wettelijk vertegenwoordiger (bv. ouders of bewindvoerder) aangifte doen.
Het doen van een valse aangifte levert een overtreding op die tuchtrechtelijk kan worden gesanctioneerd
volgens het Algemeen Tuchtreglement de federatie.

4.3. WAARBORG EN KOSTEN
Artikel 7.
De aanleggende partij is geen waarborg verschuldigd, tenzij het VST dit zou opleggen.
De aanleggende partij is wel een rolrecht verschuldigd indien het VST dit voorziet.
De procedurekosten van de tuchtprocedure worden bepaald door de tuchtkamer van het VST die tevens beslist
wie deze kosten moet dragen overeenkomstig haar procedurereglement.

4.4. PROCEDURE
Artikel 8.
Nadat het VST de klacht ontvankelijk heeft verklaard, zal deze klacht behandeld worden volgens de haar geëigende
procedure, zoals gepubliceerd op haar website (www.vlaamssporttribunaal.be).
Voor wat betreft het verloop van de tuchtrechtelijke procedure die betrekking heeft op feiten van
Grensoverschrijdend Gedrag wordt verwezen naar de procedurereglementen van VST.
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4.5. SANCTIES
Artikel 9.
Als

tuchtsancties

voor

Grensoverschrijdend

Gedrag

kunnen

worden

opgelegd:

a. een berisping, of waarschuwing;
b. het verbod om deel te nemen aan één of meer activiteiten van één of meerdere bij de federatie
c.
d.
e.
f.
g.
h.

aangesloten sportverenigingen of aan wedstrijden georganiseerd door een bij de federatie aangesloten
sportvereniging voor een duur van maximaal drie jaar;
het verbod om één of meer aan leden van de desbetreffende sportvereniging toegekende rechten uit te
oefenen voor een duur van maximaal drie jaar;
het verbod tot het uitoefenen van één of meer functies bij de federatie of een bij haar aangesloten
leden sportverenigingen voor een duur van maximaal tien jaar;
het intrekken van de licentie die door de federatie uitgereikt wordt en dat voor een duur van maximaal
drie jaar;
de schorsing van het lidmaatschap van een bij de federatie aangesloten sportvereniging voor een duur van
maximaal vijf jaar;
het tijdelijk of definitief uitsluiten uit de topsportwerking van de federatie;
de uitsluiting als lid van een bij de federatie aangesloten sportvereniging.

Er kunnen alternatieve sancties door het tuchtorgaan opgelegd worden.
Ingeval minderjarigen of andere handelingsonbekwamen als slachtoffer betrokken zijn bij de feiten van
Grensoverschrijdend Gedrag, kan de maximale duurtijd van de straffen vermeld in b. tot en met f. worden
verdubbeld.
In geval van recidive kan een zwaardere tuchtsanctie worden opgelegd, waarbij de duurtijd van de maximale
straffen vermeld in b. tot en met f. kan worden verdubbeld (of verviervoudigd ingeval minderjarigen of andere
handelingsonbekwamen slachtoffer zijn).
Wanneer er meerdere slachtoffers zijn, geldt dit als een verzwarende omstandigheid waarmee rekening dient
te worden gehouden bij het bepalen van de tuchtsanctie. De maximale straffen vermeld in b. tot en met f.
kunnen in dat geval worden vermenigvuldigd met het aantal slachtoffers, zonder dat die meer dan het tienvoud
van de desbetreffende maximale straf mogen bedragen.

5. HOGER BEROEP
5.1.

HET HOGER BEROEP

Artikel 10.
Partijen kunnen tegen de beslissing van de tuchtkamer Grensoverschrijdend Gedrag van het VST hoger beroep
aantekenen bij de tuchtkamer Grensoverschrijdend Gedrag hoger beroep van het VST conform de procedureregels
van het VST (te raadplegen via www.vlaamssporttribunaal.be).
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De federatie heeft eveneens steeds de mogelijkheid om tegen de beslissing van het VST hoger beroep aan te
tekenen bij de tuchtkamer hoger beroep van het VST.
Het beroep wordt gemotiveerd en schriftelijk ingesteld, gericht worden aan het VST, bij voorkeur per email
aan de Secretaris-Generaal van het VST ( cedric@vlaamssporttribunaal.be) of anders bij aangetekend
schrijven.

5.2.

SCHORSENDE WERKING

Artikel 11.
Behoudens uitdrukkelijk andersluidende bepaling in de beslissing van de tuchtkamer van het VST, schorsen de
neerlegging van het verzoek tot hoger beroep en de procedure in hoger beroep de uitvoering van de uitspraak in
eerste aanleg op.

Bijlage 4: Gedragscodes
1: Gedragscodes voor bestuurders, sportbegeleiders en sporters

Inhoud
I.
I.A.
I.B.
I.C.
I.C.1.
I.C.2.
II.
II.A.
II.B.
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De onderstaande gedragsregels draaien allemaal rond kernwaarden die wij als sportorganisatie hoog in het
vaandel dragen, zoals respect, integriteit, loyauteit, discretie en fair-play. De sportorganisatie wenst met
volgende gedragsregels aan te tonen welk gedrag wenselijk is en welk gedrag afgekeurd wordt. De lichamelijke,
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psychische, sociale en seksuele integriteit van de sporter dient te worden gerespecteerd. Elke overtreding van
de gedragscode, evenals elk misdrijf dat gepleegd wordt, kan tuchtrechtelijk gesanctioneerd worden. Dit
betekent dat de persoon in kwestie bijvoorbeeld kan ontzet worden uit zijn functie, of uitgesloten kan worden
van de sportorganisatie of van activiteiten die door de sportorganisatie georganiseerd worden.
I.B.

De overkoepelende principes bij de organisatie en beoefening van de sport
•

De sport wordt georganiseerd en beoefend op een manier waarbij de gezondheid van de sporter en het
correct ethisch handelen gewaarborgd wordt, altijd en overal.

•

Er wordt specifieke begeleiding voorzien en aandacht besteed aan kinderen door rekening te houden met
hun ontwikkelingsniveau en eigenheid, zowel fysiek, als mentaal. De positieve waarden in de jeugdsport
worden nagestreefd.

•

Sportiviteit, respect en fair-play gelden zowel ten aanzien van clubleden, als ten aanzien van
tegenstrevers, trainers, scheidsrechters en supporters, ongeacht hun geslacht, culturele achtergrond,
geaardheid, herkomst, sociale status, handicap, geloof of levensbeschouwing, politieke of syndicale
overtuiging, taal of gezondheidstoestand..

•

Regels en reglementen zijn gekend en worden gerespecteerd. Pesterijen, doping, drugs, intimidatie,
machtsmisbruik, wedstrijdvervalsing, corruptie, ongewenst seksueel gedrag, agressie en geweld zijn
strikt verboden. Het plegen van misdrijven is uit den boze. Eenieder dient hiertoe zijn steentje bij te
dragen. Neem je verantwoordelijkheid op als je dingen ziet / hoort die in strijd zijn met deze
gedragscode.

•

De sporter wordt beschermd tegen de negatieve effecten die sport kan veroorzaken zoals prestatiedruk,
blessures of gezondheidsrisico’s.

I.C.
I.C.1.

De gedragsregels
Algemeen

Van een bestuurder wordt verwacht dat hij/zij ernstig handelt in het belang van de sportorganisatie en dat hij/zij
zich bewust is van zijn/haar voorbeeldfunctie, waarbij het er niet toe doet of de bestuurder al dan niet een
vergoeding ontvangt.
In het bijzonder respecteert de bestuurder minstens de volgende gedragsregels.
•

De bestuurder zorgt voor een gezonde, ethische en veilige sportomgeving. Hij/zij creëert een omgeving
en een sfeer, waarin veiligheid gewaarborgd is (en ook zo wordt ervaren) en hij/zij houdt zich aan de
veiligheidsvoorschriften. De bestuurder is open en alert voor waarschuwingssignalen op dit vlak.

•

De bestuurder kent en handelt naar de regels en de richtlijnen, informeert de sporter en begeleiders
erover (door ze bv. deel te laten nemen aan informatiemomenten), en ziet erop toe dat de reglementen,
regels, gedragscode en andere normen door eenieder toegepast worden.
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•

De bestuurder gaat zorgvuldig en correct om met vertrouwelijke informatie. Hij/zij zal bestuursbesluiten
goed onderbouwen, zodat men begrip heeft voor de gekozen richting, en steeds een correcte
belangenafweging maken.

•

De bestuurder is een voorbeeld voor anderen en onthoudt zich van gedragingen en uitlatingen waardoor
de sport in diskrediet wordt gebracht. Hij/zij gedraagt zich hoffelijk en respectvol, onthoudt zich van
grievende en/of beledigende opmerkingen. Dit geldt zowel bij rechtstreekse contacten met anderen, als
bij het gebruik van communicatiekanalen zoals sociale media, apps of internet, of het maken van geluidsof beeldmateriaal.

•

De bestuurder respecteert de waardigheid van elke persoon, sluit niemand uit en zal geen
discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen maken en gedragingen stellen. Er wordt geen
onderscheid gemaakt naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele
oriëntatie, culturele achtergrond, leeftijd, beperking of andere kenmerken.

•

De bestuurder is zich bewust van machtsongelijkheid en (soms ook) afhankelijkheid en misbruikt zijn
positie niet. Hij/zij gebruikt de positie niet om op onredelijke of ongepaste wijze macht uit te oefenen.
Informatie wordt gebruikt voor het doel van de organisatie en niet voor eigen gewin of ten gunste van
anderen, zeker wanneer deze informatie vertrouwelijk is.

•

De bestuurder voorkomt belangenvermenging of de schijn van belangenvermenging. Hij/zij vervult geen
bezoldigde of onbezoldigde nevenfuncties die in strijd zijn, of kunnen zijn met zijn/haar functie en gaat
geen financieel belang aan dat in strijd kan zijn met zijn/haar functie. Hij/zij is transparant inzake
financiële belangen in andere organisaties en nevenfuncties. Hij/ zij voorkomt bij samenwerkingsvormen
en -relaties de schijn van bevoordeling in strijd met eerlijke concurrentieverhoudingen.

•

De bestuurder tracht te komen tot een situatie waarin de sportorganisatie intern en extern handelt met
personen en organisaties die van onbesproken gedrag zijn.

•

De bestuurder neemt geen gunsten, geschenken, diensten of vergoedingen aan om iets te doen of na te
laten wat in strijd is met de integriteit van de sport. Wanneer iets wordt aangeboden om iets te doen of
na te laten, meldt de bestuurder dit onmiddellijk aan de andere leden van de raad van bestuur.

•

De bestuurder stelt nooit informatie beschikbaar aan derden die nog niet openbaar gemaakt is en kan
worden gebruikt voor het plaatsen van weddenschappen. Hij/zij wedt niet op de sportwedstrijden en
sportcompetitie van de sportvereniging.

•

In de nabije aanwezigheid van minderjarige sporters drinkt de bestuurder geen alcohol en rookt hij/zij
niet.

I.C.2.

Specifieke bepalingen omtrent seksueel grensoverschrijdend gedrag

Er dient extra aandacht te worden geschonken aan de fysieke en seksuele integriteit van de sporter, die ten allen
tijde dient te worden gerespecteerd.
•

De bestuurder neemt (meldingen van) onbehoorlijk of grensoverschrijdend gedrag ernstig.
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o

•

De bestuurder spant zich in om het onderwerp integriteit bespreekbaar te maken en te houden.
Hij/zij zorgt voor een bepaalde mate van alertheid in de organisatie voor onbehoorlijk of
grensoverschrijdend gedrag en stimuleert het melden ervan. De bestuurder zal zijn bestuurstaken
correct uitvoeren zodat geen gelegenheid ontstaat voor seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het
bestuur treedt adequaat op tegen het schenden van regels en normen door sporters, begeleiders,
bestuurders en anderen.

De bestuurder neemt niet deel aan seksueel grensoverschrijdend gedrag, noch zal hij/zij anderen
daartoe aanmoedigen.
o

De bestuurder zal door feitelijke interventie een klaarblijkelijke vorm van seksueel
grensoverschrijdend gedrag waarvan hij/zij getuige is of waarvan hij/zij op de hoogte wordt
gesteld of getuige van is, onmiddellijk (doen laten) stoppen en de nodige hulp (laten) bieden aan
het slachtoffer.

o

De bestuurder zal geen seksueel of erotisch geladen sfeer creëren (door woord, gedrag, vertoning
filmbeelden, aankleding omgeving, etc.) of aan het voortbestaan daarvan een bijdrage leveren.
De bestuurder zal zich onthouden van seksueel getinte opmerkingen, schunnigheden,
ontboezemingen over eigen of andermans seksleven, via eender welk communicatiemiddel.

o

De bestuurder houdt rekening met wat de andere als seksueel intimiderend ervaart (bijvoorbeeld
iemand naar zich toe trekken om te kussen bij begroeting en afscheid, zich tegen de sporter
aandrukken en andere ongewenste aanrakingen).

o

De bestuurder mag niet ingaan op seksuele/erotische verlangens of fantasieën van een seksueel
minderjarige sporter (< 16 jaar).

•

De bestuurder zal onmiddellijk melding doen van een incident of situatie m.b.t. seksueel
grensoverschrijdend gedrag bij de API. De bestuurder mag anderen (zoals een sporter of andere
begeleider) niet ontmoedigen of beletten om melding te doen of een klacht in te dienen inzake seksueel
grensoverschrijdend gedrag.

•

De bestuurder zal zich ervan onthouden de sporter te behandelen op een wijze die de sporter in zijn/haar
waardigheid aantast én verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het
gezamenlijke gestelde doel. De bestuurder zal tijdens trainingen, stages, wedstrijden en reizen
gereserveerd en met respect omgaan met de sporter in de ruimten waarin de sporter zich bevindt, zoals
de kleedkamer of de slaapkamer. Zo zal de bestuurder:
o

zich niet onnodig en/of zonder toestemming van de sporter bevinden in of naar binnen
kijken/gluren in ruimtes die door de sporter worden gebruikt als privé-ruimtes, zoals douches,
kleedkamers, toiletten, slaapkamers en soortgelijke ruimtes, waarin de sporter mag
veronderstellen zich te kunnen gedragen alsof hij/zij alleen en ongezien is.

o

de sporter niet bij herhaling of op systematische wijze privé alleen thuis of een andere
afgezonderde plaats uitnodigen wanneer deze ontmoeting vanuit de begeleidingstaak niet nodig
is en/of elders kan worden georganiseerd, zoals in een clubgebouw of een publieke gelegenheid.
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o

•

•

de sporter op geen enkele wijze systematisch isoleren en niet systematisch een één-op-één
relatie tussen bestuurder en sporter realiseren, zonder dat daar sporttechnische redenen voor
zijn.

De bestuurder zal zich onthouden van elke vorm van seksueel of emotioneel machtsmisbruik of
intimidatie tegenover de sporter. Zo zal de bestuurder:
o

geen dwang uitoefenen of op enigerlei wijze misbruik maken van het machtsverschil dat bestaat
tussen hem en de sporter, met het kennelijke oogmerk de sporter tot seksuele handelingen te
dwingen, daartoe te verleiden of over te halen, of die te dulden.

o

geen (im)materiële voordelen of vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling (seksuele)
tegenprestaties te vragen.

De bestuurder zal meewerken aan het intern / extern (voor)onderzoek en de interne tuchtprocedure die
naar aanleiding van een aangifte m.b.t. seksueel grensoverschrijdend gedrag bij een tuchtcommissie of
onderzoeksinstantie aanhangig is. Hij / zij zal gevolg geven aan een oproeping voor de tuchtcommissie.

II.

GEDRAGSCODE VOOR DE SPORTBEGELEIDER

II.A.

Doelstelling van de gedragscode

De onderstaande gedragsregels draaien allemaal rond kernwaarden die wij als sportorganisatie hoog in het
vaandel dragen, zoals respect, integriteit, loyauteit, discretie en fair-play. De sportorganisatie wenst met
volgende gedragsregels aan te tonen welk gedrag wenselijk is en welk gedrag afgekeurd wordt. De lichamelijke,
psychische, sociale en seksuele integriteit van de sporter dient te worden gerespecteerd. Elke overtreding van
de gedragscode, evenals elk misdrijf dat gepleegd wordt, kan tuchtrechtelijk gesanctioneerd worden. Dit
betekent dat de persoon in kwestie bijvoorbeeld kan uitgesloten worden van de sportorganisatie of van
activiteiten die door de sportorganisatie georganiseerd worden.
II.B.

De overkoepelende principes bij de sportbeoefening

•

Er wordt getraind en aan wedstrijden deelgenomen op een manier waarbij de gezondheid van de sporter
en het correct ethisch handelen gewaarborgd wordt, altijd en overal.

•

Er wordt specifieke begeleiding voorzien en aandacht besteed aan kinderen door rekening te houden met
hun ontwikkelingsniveau en eigenheid, zowel fysiek, als mentaal. De positieve waarden in de jeugdsport
worden nagestreefd.

•

Sportiviteit, respect en fair-play gelden zowel ten aanzien van clubleden, als ten aanzien van
tegenstrevers, trainers, scheidsrechters en supporters, ongeacht hun geslacht, culturele achtergrond,
geaardheid, herkomst, sociale status, handicap, geloof of levensbeschouwing, politieke of syndicale
overtuiging, taal of gezondheidstoestand.

•

Regels en reglementen zijn gekend en worden gerespecteerd. Pesterijen, doping, drugs, intimidatie,
machtsmisbruik, wedstrijdvervalsing, ongewenst seksueel gedrag, agressie en geweld zijn strikt
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verboden. Het plegen van misdrijven is uit den boze. Eenieder dient hiertoe zijn steentje bij te dragen.
Neem je verantwoordelijkheid op als je dingen ziet / hoort die in strijd zijn met deze gedragscode.
•

De sporter wordt beschermd tegen de negatieve effecten die sport kan veroorzaken zoals prestatiedruk,
blessures of gezondheidsrisico’s.

II.C
De gedragsregels
II.C.1. Algemeen
Van een sportbegeleider wordt verwacht dat hij/zij ernstig handelt en dat hij/zij zich bewust is van zijn
voorbeeldfunctie, dat wil zeggen dat hij/zij handelt overeenkomstig de geldende standaard en opleiding, waarbij
het er niet toe doet of de sportbegeleider al dan niet een vergoeding voor zijn begeleiding ontvangt.
In het bijzonder dient de sportbegeleider minstens volgende gedragsregels respecteren.
•

De sportbegeleider zorgt voor een gezonde, ethische en veilige sportomgeving, waarin veiligheid
gewaarborgd is (en ook zo wordt ervaren) en hij/zij houdt zich aan de veiligheidsvoorschriften. De
sportbegeleider is open en alert voor waarschuwingssignalen op dat vlak, en aarzelt niet om signalen door
te geven aan de API

•

De sportbegeleider kent en handelt naar de regels en de richtlijnen, informeert de sporter erover (bv.
deel te laten nemen aan informatiemomenten), en ziet erop toe dat de reglementen, regels, gedragscode
en andere normen door eenieder toegepast worden.

•

De sportbegeleider is zorgvuldig en oprecht bij het vermelden van ervaring, functies en relevante feiten
vóór en gedurende zijn/haar aanstelling als sportbegeleider. De sportbegeleider die een relatie heeft met
een sporter, informeert onmiddellijk de API hierover.

•

De sportbegeleider is een voorbeeld voor anderen en onthoudt zich van gedragingen en uitlatingen
waardoor de sport in diskrediet wordt gebracht. Hij/zij gedraagt zich hoffelijk en respectvol, onthoudt
zich van grievende en/of beledigende opmerkingen. Dit geldt zowel bij rechtstreekse contacten met
anderen, als bij het gebruik van communicatiekanalen zoals sociale media, apps, internet of het maken
van geluids- of beeldmateriaal.

•

De sportbegeleider respecteert de waardigheid van elke persoon, sluit niemand uit en zal geen
discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen maken en gedragingen stellen. Er wordt geen
onderscheid gemaakt naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele
oriëntatie, culturele achtergrond, leeftijd, beperking of andere kenmerken.

•

De sportbegeleider is zich bewust van machtsongelijkheid en (soms ook) afhankelijkheid. Hij/zij misbruikt
de positie niet om op onredelijke of ongepaste wijze macht uit te oefenen.

•

De sportbegeleider neemt geen gunsten, geschenken, diensten of vergoedingen aan om iets te doen of
na te laten wat in strijd is met de integriteit van de sport. Wanneer iets wordt aangeboden om iets te
doen of na te laten, meldt de sportbegeleider dit onmiddellijk aan het bestuur van de sportorganisatie.
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•

De sportbegeleider stelt nooit informatie beschikbaar aan derden die nog niet openbaar gemaakt is en
kan worden gebruikt voor het plaatsen van weddenschappen. Hij/zij wedt niet op de sportwedstrijden
en sportcompetitie van de sportvereniging waarin hij betrokken is.

•

In de nabije aanwezigheid van minderjarige sporters drinkt de sportbegeleider geen alcohol en rookt
hij/zij niet.

II.C.2. Specifieke bepalingen omtrent seksueel grensoverschrijdend gedrag
Er dient extra aandacht te worden geschonken aan de fysieke en seksuele integriteit van de sporter die ten allen
tijde dient te worden gerespecteerd.
•

De sportbegeleider neemt niet deel aan seksueel grensoverschrijdend gedrag, noch zal hij/zij anderen
daartoe aanmoedigen.
o

De sportbegeleider zal door feitelijke interventie een klaarblijkelijke vorm van seksueel
grensoverschrijdend gedrag waarvan hij/zij getuige is of waarvan hij/zij op de hoogte wordt
gesteld of getuige van is onmiddellijk (doen laten) stoppen en de nodige hulp (laten) bieden aan
het slachtoffer.

o

De sportbegeleider zal enkel sporttechnische fysieke handelingen m.b.t. de sporter verrichten
die tot zijn bekwaamheid en taken behoren en/of voor de sportbeoefening noodzakelijk zijn. De
sportbegeleider zorgt ervoor dat daar waar lichamelijk contact noodzakelijk en functioneel is
voor de sportbeoefening, hij/zij de bedoeling van de handeling duidelijk.

o

De sportbegeleider zal geen seksueel of erotisch geladen sfeer creëren (door woord, gedrag,
vertoning filmbeelden, aankleding omgeving, etc.) of aan het voortbestaan daarvan een bijdrage
leveren. De sportbegeleider zal zijn begeleiderstaken rondom en tijdens een sportactiviteit
correct uitvoeren zodat geen gelegenheid ontstaat voor seksueel grensoverschrijdend gedrag.

o

De sportbegeleider houdt rekening met wat de sporter als seksueel intimiderend ervaart
(bijvoorbeeld iemand naar zich toe trekken om te kussen bij begroeting en afscheid, zich tegen
de sporter aandrukken en andere ongewenste aanrakingen).

o

De sportbegeleider zal zich onthouden van seksueel getinte opmerkingen, schunnigheden,
ontboezemingen over eigen of andermans seksleven, via eender welk communicatiemiddel.

o

De sportbegeleider mag niet ingaan op seksuele/erotische verlangens of fantasieën van een
seksueel minderjarige sporter (< 16 jaar).

•

De sportbegeleider zal onmiddellijk melding doen van een incident of situatie m.b.t. seksueel
grensoverschrijdend gedrag bij de API. De sportbegeleider mag anderen (zoals een sporter of andere
begeleider) niet ontmoedigen of beletten om melding te doen of een klacht in te dienen inzake seksueel
grensoverschrijdend gedrag.

•

De sportbegeleider zal zich ervan onthouden de sporter te behandelen op een wijze die de sporter in
zijn/haar waardigheid aantast én verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is
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voor het gezamenlijke gestelde doel. De sportbegeleider zal tijdens trainingen, stages, wedstrijden en
reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter in de ruimten waarin de sporter zich bevindt,
zoals de kleedkamer of de slaapkamer. Zo zal de sportbegeleider:

•

•

o

zich niet onnodig en/of zonder toestemming van de sporter bevinden in of naar binnen
kijken/gluren in ruimtes die door de sporter worden gebruikt als privéruimtes, zoals douches,
kleedkamers, toiletten, slaapkamers en soortgelijke ruimtes, waarin de sporter mag
veronderstellen zich te kunnen gedragen alsof hij/zij alleen en ongezien is.

o

de sporter niet bij herhaling of op systematische wijze privé alleen thuis of een andere
afgezonderde plaats uitnodigen wanneer deze ontmoeting vanuit de begeleidingstaak niet nodig
is en/of elders kan worden georganiseerd, zoals in een clubgebouw of een publieke gelegenheid.

o

de sporter op geen enkele wijze systematisch isoleren en niet systematisch een één-op-één
relatie tussen sportbegeleider en sporter realiseren, zonder dat daar sporttechnische redenen
voor zijn.

De sportbegeleider zal zich onthouden van elke vorm van seksueel of emotioneel machtsmisbruik of
intimidatie tegenover de sporter. Zo zal de sportbegeleider:
o

geen dwang uitoefenen of op enigerlei wijze misbruik maken van het machtsverschil dat bestaat
tussen hem en de sporter, met het kennelijke oogmerk de sporter tot seksuele handelingen te
dwingen, daartoe te verleiden of over te halen, of die te dulden.

o

geen (im)materiële voordelen of vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling (seksuele)
tegenprestaties te vragen.

De sportbegeleider zal meewerken aan het intern / extern (voor)onderzoek en de interne tuchtprocedure
die naar aanleiding van een aangifte m.b.t. seksueel grensoverschrijdend gedrag bij een tuchtcommissie
of onderzoeksinstantie aanhangig is. Hij / zij zal gevolg geven aan een oproeping voor de tuchtcommissie.

III.

GEDRAGSCODE VOOR DE SPORTER

III.A.

Doelstelling van de gedragscode

De onderstaande gedragsregels draaien allemaal rond kernwaarden die wij als sportorganisatie hoog in het
vaandel dragen, zoals respect, integriteit, loyauteit, discretie en fair-play. De sportorganisatie wenst met
volgende gedragsregels aan te tonen welk gedrag wenselijk is en welk gedrag afgekeurd wordt. De lichamelijke,
psychische, sociale en seksuele integriteit van de sporter dient te worden gerespecteerd. Elke overtreding van
de gedragscode, evenals elk misdrijf dat gepleegd wordt, kan tuchtrechtelijk gesanctioneerd worden. Dit
betekent dat de persoon in kwestie bijvoorbeeld kan uitgesloten worden van de sportorganisatie of van
activiteiten die door de sportorganisatie georganiseerd worden.
III.B.
•

De overkoepelende principes bij de sportbeoefening
Er wordt getraind en aan wedstrijden deelgenomen op een manier waarbij de gezondheid van de sporter
en het correct ethisch handelen gewaarborgd wordt, altijd en overal.
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•

Er wordt specifieke begeleiding voorzien en aandacht besteed aan kinderen door rekening te houden met
hun ontwikkelingsniveau en eigenheid, zowel fysiek, als mentaal. De positieve waarden in de jeugdsport
worden nagestreefd.

•

Sportiviteit, respect en fair-play gelden zowel ten aanzien van clubleden, als ten aanzien van
tegenstrevers, trainers, scheidsrechters en supporters, ongeacht hun geslacht, culturele achtergrond,
geaardheid, herkomst, sociale status, handicap, geloof of levensbeschouwing, politieke of syndicale
overtuiging, taal of gezondheidstoestand..

•

Regels en reglementen zijn gekend en worden gerespecteerd. Pesterijen, doping, drugs, intimidatie,
machtsmisbruik, wedstrijdvervalsing, ongewenst seksueel gedrag, agressie en geweld zijn strikt
verboden. Het plegen van misdrijven is uit den boze. Eenieder dient hiertoe zijn steentje bij te dragen.
Neem je verantwoordelijkheid op als je dingen ziet / hoort die in strijd zijn met deze gedragscode.

•

De sporter wordt beschermd tegen de negatieve effecten die sport kan veroorzaken zoals prestatiedruk,
blessures of gezondheidsrisico’s.

III.C. De gedragsregels
III.C.1. Algemeen
Van een sporter wordt verwacht dat hij/zij ernstig handelt en dat hij/zij zich bewust is van zijn/haar sportieve
voorbeeldfunctie, waarbij het er niet toe doet of de sporter al dan niet een vergoeding voor zijn sportprestaties
ontvangt.
In het bijzonder respecteert de sporter minstens de volgende gedragsregels.
•

De sporter is medeverantwoordelijk voor een gezonde, ethische en veilige sportomgeving, voor zichzelf
en voor anderen. De sporter is open en alert voor waarschuwingssignalen op dat vlak, en aarzelt niet om
signalen door te geven aan de API.

•

De sporter kent de reglementen, handelt naar de regels en de richtlijnen, en houdt zich aan de
veiligheidsvoorschriften.

•

De sporter die een relatie heeft met een sportbegeleider, informeert onmiddellijk het bestuur van de
sportorganisatie hierover.

•

De sporter is een voorbeeld voor anderen en onthoudt zich van gedragingen en uitlatingen waardoor de
sport in diskrediet wordt gebracht. Hij/zij gedraagt zich hoffelijk en respectvol, onthoudt zich van
grievende en/of beledigende opmerkingen. Dit geldt zowel bij rechtstreekse contacten met anderen, als
bij het gebruik van communicatiekanalen zoals sociale media, apps, internet of het maken van geluidsof beeldmateriaal.

•

De sporter respecteert de waardigheid van elke persoon, sluit niemand uit en zal geen discriminerende,
kleinerende of intimiderende opmerkingen maken en gedragingen stellen. Er wordt geen onderscheid
gemaakt naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele oriëntatie,
culturele achtergrond, leeftijd, beperking of andere kenmerken.
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•

De sporter neemt geen gunsten, geschenken, diensten of vergoedingen aan om iets te doen of na te laten
wat in strijd is met de integriteit van de sport. Wanneer iets wordt aangeboden om iets te doen of na te
laten, meldt de sporter dit onmiddellijk aan het bestuur van de sportorganisatie.

•

De sporter stelt nooit informatie beschikbaar aan derden die nog niet openbaar gemaakt is en kan worden
gebruikt voor het plaatsen van weddenschappen. Hij/zij wedt niet op de sportwedstrijden en
sportcompetitie van de sportvereniging waarin hij betrokken is.

•

De sporter drinkt geen alcohol en rookt niet in de nabije aanwezigheid van minderjarige sporters.

III.C.2. Specifieke bepalingen omtrent seksueel grensoverschrijdend gedrag
Er dient extra aandacht te worden geschonken aan de fysieke en seksuele integriteit van de sporter die ten allen
tijde dient te worden gerespecteerd.
•

De sporter neemt niet deel aan seksueel grensoverschrijdend gedrag, noch zal hij/zij anderen daartoe
aanmoedigen.
o

De sporter zal door feitelijke interventie een klaarblijkelijke vorm van seksueel
grensoverschrijdend gedrag waarvan hij/zij getuige is of waarvan hij/zij op de hoogte wordt
gesteld of getuige van is onmiddellijk (doen laten) stoppen en de nodige hulp (laten) bieden aan
het slachtoffer.

o

De sporter zal enkel sporttechnische fysieke handelingen stellen die op dat moment geboden zijn.
Lichamelijk contact zal enkel noodzakelijk en functioneel zijn voor de sportbeoefening.

o

De sporter zal geen seksueel of erotisch geladen sfeer creëren (door woord, gedrag, vertoning
filmbeelden, aankleding omgeving, etc.) of aan het voortbestaan daarvan een bijdrage leveren.

o

De sporter houdt rekening met wat een andere sporter als seksueel intimiderend ervaart
(bijvoorbeeld iemand naar zich toe trekken om te kussen bij begroeting en afscheid, zich tegen
de sporter aandrukken en andere ongewenste aanrakingen).

o

De sporter zal zich onthouden van seksueel getinte opmerkingen, schunnigheden,
ontboezemingen over eigen of andermans seksleven, via eender welk communicatiemiddel.

o

De sporter mag niet ingaan op seksuele/erotische verlangens of fantasieën van een seksueel
minderjarige sporter (< 16 jaar).

•

De sporter zal onmiddellijk melding doen van een incident of situatie m.b.t. seksueel
grensoverschrijdend gedrag bij de API. De sporter mag anderen (zoals een sporter, begeleider of
bestuurder) niet ontmoedigen of beletten om melding te doen of een klacht in te dienen inzake seksueel
grensoverschrijdend gedrag.

•

De sporter zal zich ervan onthouden anderen te behandelen op een wijze die zijn/haar waardigheid
aantast. De sporter zal tijdens trainingen, stages, wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect
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omgaan met anderen in de ruimten waarin hij/zij zich bevindt, zoals de kleedkamer of de slaapkamer.
Zo zal de sporter:

•

•

o

zich niet onnodig en/of zonder toestemming van andere sporters bevinden in of naar binnen
kijken/gluren in ruimtes die door andere sporters worden gebruikt als privé-ruimtes, zoals
douches, kleedkamers, toiletten, slaapkamers en soortgelijke ruimtes, waarin hij/zij mag
veronderstellen zich te kunnen gedragen alsof hij/zij alleen en ongezien is.

o

de sporter zal een andere sporter op geen enkele wijze systematisch isoleren en niet systematisch
een één-op-één relatie realiseren, zonder dat daar sporttechnische redenen voor zijn.

De sporter zal zich onthouden van elke vorm van seksueel of emotioneel machtsmisbruik of intimidatie
tegenover een andere sporter. Zo zal de sporter:
o

geen dwang uitoefenen of op enigerlei wijze misbruik maken van een andere sporter, met het
kennelijke oogmerk deze sporter tot seksuele handelingen te dwingen, daartoe te verleiden of
over te halen, of die te dulden.

o

geen (im)materiële voordelen of vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling (seksuele)
tegenprestaties te vragen.

De sporter zal meewerken aan het intern / extern (voor)onderzoek en de interne tuchtprocedure die naar
aanleiding van een aangifte m.b.t. seksueel grensoverschrijdend gedrag bij een tuchtcommissie of
onderzoeksinstantie aanhangig is. Hij / zij zal gevolg geven aan een oproeping voor de tuchtcommissie.

Bestuurswijzigingen & contactgegevens
Olse Merksem HC
Olse Merksem HC meldt het ontslag van haar secretaris, Stefaan Rosseeuw. De samenstelling van het bestuur van
Olse Merksem HC is momenteel als volgt:
Voorzitter:
Hens Guido
Eendstraat 4, 2170 Merksem
0497 27 27 68
guido.hens@telenet.be
Secretariaat:
Van Tricht Luc
Mattenvlechters 5, 2940 Stabroek
0479 15 45 95
secretariaat.olse@gmail.com
Penningmeester:
Van Kerkhoven Sven
Naastveldstraat 128c, 9160 Lokeren
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0473 81 70 66
sven_vk@hotmail.com

HC Overpelt
HC Overpelt meldt het ontslag van haar voorzitter, Peter Bongaerts. De samenstelling van het bestuur van HC
Overpelt is momenteel als volgt:
Voorzitter:
Van Werde Jens
Willebrordusstraat 5, 3910 Pelt
0497 66 36 19
jens.vanwerde@gmail.com
Secretariaat:
Vandersanden Peter
Houtmolenstraat 124, 3900 Pelt
0472 88 99 43
peter-vandersanden@hotmail.be
Penningmeester:
Van Baelen Margo
Lindelsebaan 368, 3900 Pelt
0472 76 73 33
mark.schonkeren@telenet.be

Competities
Seizoen 2020 – 2021 wordt blanco seizoen
De nationale kampioenschappen van het huidige seizoen 2020 – 2021 bij de dames en heren
in het handbal zullen de geschiedenisboeken ingaan als een blanco seizoen. Dit houdt in dat
er dit seizoen wél nog gehandbald zal worden, dat er wel degelijk een klassement zal worden
bijgehouden maar dat er op het einde van het seizoen geen kampioenen, stijgers en dalers
zullen zijn. Op 8 mei 2021 organiseert de KBHB de finales voor de Beker van België met de
finalisten van vorig seizoen die toen hun finale geschrapt zagen omwille van de
gezondheidscrisis.
Corona blijft ook in 2021 nog heel even een stempel drukken op ons professioneel, maatschappelijk, sociaal en
sportief leven. De Koninklijke Belgische Handbalfederatie besprak vorige week een voorstel waarbij ze alle
betrokken ploegen een perspectief wil bieden en min of meer zeker kunnen zijn van sportieve activiteit, zonder
dat daar consequenties aan verbonden zijn. “Uiteraard zou ik graag eind januari de competities laten hervatten
maar de situatie is wat ze is” zegt Jean-François Hannosset, voorzitter van de KBHB. “Vooreerst zijn er de
cijfers die stagneren en straks mogelijk opnieuw zullen stijgen. Ten tweede weten we dat we de huidige
maatregelen lopen tot 15 januari waardoor er tot die datum zelfs niet kan en mag getraind worden. Wanneer
dat wel het geval is weten we mogelijk vrijdag wanneer er opnieuw een overlegcomité is. Als we opnieuw willen
opstarten zijn er in een ideale wereld 5 tot 6 weken voorbereiding nodig. Vandaar dat we beslist hebben om het
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huidige seizoen om te vormen tot een blanco seizoen, met een klassement, zonder kampioenen, stijgers en
dalers. Op die manier kunnen wij de ploegen toch een perspectief bieden.”
De eerste speeldag van het blanco seizoen is voorzien voor het weekend van 20 en 21 februari 2021. Dit geeft de
teams vanaf 15 januari vijf weken de tijd om zich voor te bereiden, al blijft het afwachten of er vanaf die dag
getraind kan worden. “Het is de bedoeling dat we vanaf het weekend van 20 en 21 februari zoveel als mogelijk
wedstrijden zullen spelen” zegt Jean-François Hannosset. “Wedstrijden die omwille van de gezondheidscrisis
niet gespeeld kunnen worden, worden geschrapt en bijgevolg niet ingehaald. De origineel geplande ‘best of
three’ of ‘best of five’ vallen weg en worden vervangen door gewone competitieweekends. De originele
competitierooster wordt zoveel als mogelijk behouden zodat de clubs hun sporthalreservaties kunnen
behouden.”
Het verloop van de BENE-League wordt apart besloten door de betrokken teams in samenspraak met de Raad van
Toezicht. De internationale weken voor senioren en jeugd blijven behouden op de oorspronkelijke data.
Eén van de eerste organisaties die tijdens de eerste lockdown eerder dit jaar niet kon doorgaan waren de finales
van de Beker van België. Bij dames zouden Hubo Initia Hasselt en Handbal Sint-Truiden het tegen elkaar opnemen.
Bij de heren zou Achilles Bocholt spelen tegen HC Visé BM. “Er werd ons vanuit het management een origineel
voorstel gedaan waar wij ons als federatie helemaal kunnen in vinden. Vorig jaar werd, met uitzondering van de
finales, de volledige bekercompetitie afgewerkt. Om dit seizoen, behalve de gewone competitie, ook nog een
bekercompetitie te organiseren zou niet haalbaar zijn. Vandaar dat het idee om de finales van vorig seizoen op
8 mei 2021 te spelen ons origineel en tegelijk ook eerlijk lijkt. Bekijk het alsof de pauzeknop gedurende een jaar
werd ingedrukt. We hopen vurig dat wat in maart van dit jaar het begin van de pandemie was, nu in mei
voorzichtig het einde van die nare periode zou kunnen inleiden. We hebben gisteren alle betrokken clubs hun
mening gevraagd, ze waren allen enthousiast om voor een prijs te kunnen spelen. Uiteraard zullen de finales
enkel georganiseerd worden als de omstandigheden dat toelaten” besluit Jean-François Hannosset.
Het handbalseizoen 2020 – 2021 wordt op vrijdag 11 juni afgesloten met Het Gala van de Speler en Speelster van
het jaar.
Nota voor de clubs
Om het seizoen op een verantwoorde manier te starten, zowel fysiek als op gezondheidsniveau, is er een
minimum van weken waar een club moet kunnen trainen in groep én met contact alvorens aan de competitie te
kunnen starten:
Jeugd -13 jaar: competitie start zodra mogelijk
Jeugd -14/-16: minimum 2 weken
Jeugd -18 : minimum 3 weken
Senioren : 3-4 weken minimum
Dit wil zeggen dat als we de ‘normale’ trainingen kunnen hervatten op bijvoorbeeld 1/2/2021, de competitie
kan herbeginnen gedurende het weekend van 20-21/2/2021. Als de trainingen pas later kunnen starten, dan
moet men altijd de 3 weken voorbereiding in groep én met contact respecteren! De weken vooraleer men met
contact en in groep kan trainen (2-3 weken) kunnen beschouwd worden als fysieke voorbereiding, en deze kan
gebeuren zonder contact/in kleine groepen/etc.
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Blanco seizoen - communicatie verdere verloop VHV-competities
Wat de VHV-reeksen betreft, besliste de Raad van Bestuur van de VHV om de voorziene start in het
weekend van 30-31 januari 2021 uit te stellen naar 20-21 februari 2021. De 2 eerst geplande
speeldagen (30-31/01/2021 en 06-07/02/2021) in de VHV-Ligareeksen heren en dames en de eerst
geplande speeldag (30-31/01/2021) in de VHV M19 worden dus achteruit geschoven.
In de vorige communicatie werd gevraagd om alvast de weekends van 08-09 mei en 15-16 mei 2021
te reserveren. Vermits het PUC echter besliste om de bekerfinales van 2020 toch af te werken in 2021,
met name gedurende het weekend van 08-09 mei 2021, staan zowel de VHV-Ligareeksen als de VHV M19
ingepland tot het weekend van 22-23 mei 2021.
Dit alles betekent concreet een verschuiving naar achteren van de volgende speeldata:
-

Speeldag
dames)
Speeldag
dames)
Speeldag
Speeldag

30-31/01/2021 wordt uitgesteld en verplaatst naar 15-16/05/2021 (VHV-Ligareeksen heren en
06-07/02/2021 wordt uitgesteld en verplaatst naar 22-23/05/2021 (VHV-Ligareeksen heren en
30-31/01/2021 wordt uitgesteld en verplaatst naar 15-16/05/2021 (VHV M19)
08-09/05/2021 wordt uitgesteld en verplaatst naar 22-23/05/2021 (VHV M19)

Ook op VHV-niveau wordt het seizoen 2020-2021 een zogeheten ‘blanco’ seizoen waarbij er geen sportieve stijgers
en dalers zullen zijn. We spelen zoveel mogelijk wedstrijden van de competitie als mogelijk. Indien er na 2021/02/2021 gestart moet worden, dan vallen alle wedstrijden die niet gespeeld kunnen worden ‘weg’; deze
worden nergens ingehaald.
De reeks Dames 1° Nationale Reserven volgt het verloop van de reeks Dames 1° Nationale.
In het VHV-platform werden de datums van de wedstrijden in kwestie aangepast en de uren op 00:00 gezet. U
kunt alle kalenders raadplegen via de website http://www.handbal.be/nl/kalender.

Competitierooster
Op dinsdag 15 december 2020 ontvingen de clubsecretarissen per mail het geüpdatete competitierooster naar
aanleiding van de meest recente beslissingen vanuit de federale overheid betreffende de Covid-19 pandemie en
de definitieve beslissing die de verschillende federaties hebben genomen inzake de competitie 2020-2021. Dit
competitierooster werd nu opnieuw licht aangepast, met name door de oorspronkelijke nummering opnieuw te
gebruiken, deze op te nemen en te plaatsen tussen de speeldagen die wel blijven staan.
Wat de nationale herencompetities betreft, werden de speeldagen van 23-24/01/2021, 30-31/01/2021 en 0607/02/2021 tussengevoegd in de kalender. Wat de nationale damescompetities betreft, werden de speeldagen
van 23-24/01/2021, 30-31/01/2021, 06-07/02/2021 en 01-02/05/2021 tussengevoegd in de kalender. Ook de
verschuivingen van de speeldata in de VHV-reeksen vindt u terug in dit competitierooster.
De oorspronkelijke nummering van de speeldagen wordt zo behouden in dit rooster. Alle andere speeldagen zijn
niet verschoven en blijven staan op datum en uur zoals reeds gepland. Gelieve voor de verschoven speeldagen zo
snel als mogelijk nieuwe wedstrijdgegevens in te geven via het VHV-platform.
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Handball Business Talk - Conferences URBH-KBHB
De KBHB organiseert in januari en februari 2021 drie webinars onder de noemer ‘Handball Business Talk’. De
bedoeling is om de zakenwereld en de sportwereld via drie online meetings, waarbij een CEO en een handbalcoach
telkens een inhoudelijk debat aangaan, dichter bij elkaar te brengen. De eerste ‘Handball Business Talk’ gaat
door op dinsdag 19 januari. Tom Heeren, CEO van Hubo, en Korneel Douven, coach van HC Visé BM, praten dan
over hoe ze in deze covid periode hun team motiveren.
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Lees er alles over in dit artikel. Is jouw interesse al gewekt? Schrijf je snel in via de websites van de
handbalfederaties: http://handbal.be/nl http://www.handball.be.
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3 Wedstrijdinformatie
Nihil.

4 Scheidsrechters, waarnemers en tafelofficials
Nihil.

5 Verslagen commissies en comités
Verslag VHV-Scheidsrechterscommissie (VHV-Sch.C.) - video conferentie
Datum: 14-12-2020 – 20.00u
Aanwezig: M. Adamczyk (MA), P. Denis (PD), P. Hermans (PH), G. Kerremans (GK), F. Mulleners (FM), Philip
Hendrix (PHD)
Verontschuldigd: F. Lievens (FL), W. De Boeck (WDB)
Verslag: GK
………………………………………………………………………………
1. Het verslag van de vorige vergadering (25-09-2020) wordt goedgekeurd
2. Evaluatie online bijscholing
Veel positieve reacties ontvangen.
Enig negatief puntje was het aantal deelnemers. Bijvoorbeeld voor de regio O-W waren 32 scheidsrechters
uitgenodigd waarvan er 12 deelnamen.
FM zal een overzicht lijst van de deelnemers aanleveren voor de andere regio’s.
De spelregeltest moet anders georganiseerd worden. Het oplossen moet in tijd beperkt worden.
In de toekomst zouden infosessies kunnen georganiseerd worden rond bepaalde thema’s.
Een fysieke bijscholing voor alle categorieën bij aanvang van het nieuwe seizoen blijft aangewezen.
Voor elites, nationaal en toekomstkoppels zou dit regelmatiger kunnen gebruikt worden.
Voor deze sessies zouden ook de trainers van de ploegen kunnen uitgenodigd worden.
Om het probleem met de beelden te verhelpen zouden de beelden best op voorhand in zip-file bezorgd worden.
Nu hebben vooral Stephen Martens en PHD de zaak getrokken.
Een werkgroep bijscholingen zou het organiseren en coördineren mee moeten ondersteunen.
3. Heropstart competitie
VHV en BHB hebben hierover vergaderd in de loop van de vorige week en beslissingen genomen.
Was oorspronkelijk voor de herneming eind januari voorzien, dan verschuift dat nu naar het weekend van 2021/02/2021.
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Indien ook deze datum niet gehaald wordt zal er dit seizoen geen georganiseerde competitie meer opgestart
worden. De ploegen zijn dan wel vrij om oefenwedstrijden in te richten.
Voor de BHB gaan de competities nog door zonder stijgers of dalers. Wedstrijden die door Corona niet kunnen
gespeeld worden niet ingehaald. De Beneliga moet nog bekeken worden.
(*) 4. Verenigingswerk
Het nieuwe wetsvoorstel voorziet een inhouding van de werkgever van 10% en van de verenigingswerker daarna
nog eens 10% solidariteitsbijdrage via zijn belastingbrief.
De 6000 euro is all-in, dus vergoeding + kilometers. Dus beiden zijn onderhevig aan de nieuwe reglementering.
Er moet een regeling getroffen worden dat er voor de scheidsrechters netto evenveel als nu overblijft van zijn
vergoeding.
Dit kan door de vergoedingen op te trekken en de verplaatsingsvergoeding aan te passen.
De VHV moet ten laatste tegen 15/1/2021 een duidelijke communicatie publiceren over de toepassing.
Voorlopig kunnen geen contracten geproduceerd worden maar voor de VHV kunnen geen wedstrijden gefloten
worden door scheidsrechters die nog geen contract hebben ingeleverd.
Voor sommige scheidsrechters zou het voordeliger kunnen zijn om een overeenkomst als vrijwilliger te hebben
dan een contract als verenigingswerker.
5. Elektronisch fluitjes
PH en GK hebben het aantal nog te leveren fluitjes reeds medegedeeld aan FM.
Het gebruik is verplicht.
6. Chef-scheidsrechter
Er moet nu echt dringend werk gemaakt worden van het vinden en aanduiden van een nieuwe chef-scheidsrechter.
7. Varia
- Bruneel F-A heeft gedurende de laatste 3 jaar nog geteld voor A. Kortrijk voor de leveringsplicht.
Dit in strijd met het feit dat hij in 2017 zijn ontslag gegeven heeft bij Kortrijk en zich bij de VHV
aangesloten heeft. Nu na 3 jaar bij de VHV aangesloten geweest te zijn kan hij een nieuwe club kiezen.
-

PHD wil terug meewerken als lid van het SR-comité van de VHV en eventueel van de P.Sch.C.

-

PHD klaagt de gemiddelde leeftijd aan van de leden van comités. We zijn een link aan het missen met de
jongere generaties. Hier moet iets aan gedaan worden.

-

PH vraagt dat FM zeker de lijst van deelnemers aan de online bijscholing
In het regiocomité Limburg is men erin geslaagd 2 nieuwe jongere leden aan te trekken.

-

PH vraagt de stand van zaken in verband met de uniforme toepassing van de regels voor de
leveringsplicht. Het kan niet zijn dat de verschillende regio’s afwijkende regels gaan opstellen en
toepassen. Het UC van de VHV moet hier op toezien en dat rechtzetten.

verspreidt.

(*) Nota van de VHV: hierover is door de VHV nog geen beslissing genomen. Dit is nog in overweging.
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