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In deze informatienota zal verwezen worden naar de generieke term “seksueel grensoverschrijdend 

gedrag” (“SGG”). We hebben een reeks vragen over SGG per thema gebundeld. We geven hierbij een 

overzicht van de geldende juridische bepalingen en de juridische mogelijkheden. Over de opportuniteit 

ervan zal moeten geoordeeld worden in elk individueel geval, rekening houdend met de onderliggende 

feiten en concrete omstandigheden.  

I. Gerechtelijke uitspraken, strafregister en informatie over een 

lopend gerechtelijk onderzoek: overmaken en communicatie 
 

Is er een mogelijkheid om als tuchtoverheid/federatie over het (strafrechtelijk) 

vonnis inzake SGG te beschikken van een lid/trainer? 
Sportorganisaties ondervinden in de praktijk blijkbaar moeilijkheden om een kopie van een rechterlijke 

uitspraak te bekomen. Hieronder wordt een overzicht gegeven m.b.t. de mogelijkheden om een vonnis 

of arrest te verkrijgen. 

1. Algemeen: Wie krijgt een kopie van een vonnis/arrest? Wie kan het vonnis/arrest 

opvragen? 
In beginsel wordt een vonnis of arrest enkel meegedeeld aan de partijen die betrokken zijn in de 

gerechtelijke procedure. Er dient een onderscheid te worden gemaakt tussen een strafrechtelijke 

procedure en een burgerlijke procedure. 

• In een strafrechtelijke procedure zijn de partijen de beklaagde, de burgerlijke partij(en) en het 

openbaar ministerie. Wanneer een sportorganisatie een belang heeft, kan zij zich burgerlijke partij 

stellen. 

• In een burgerlijke procedure zijn in beginsel de eisende partij(en) en de verwerende partij(en) 

betrokken. 

Een sportorganisatie is vaak geen partij in het gevoerde proces en krijgt dus geen kopie van de 

gerechtelijke uitspraak. Een derde (zoals bv. een sportorganisatie die geen partij is in de procedure) 

kan echter vragen om een kopie van een gerechtelijke uitspraak te ontvangen. Hiervoor is uiteraard 

wel vereist dat er daadwerkelijk een vonnis of arrest is. Weten voor welke rechtbank de zaak 

behandeld werd, vergemakkelijkt de opzoeking aanzienlijk.  

• In een strafrechtelijke procedure dient m.o.o. het bekomen van een kopie van een vonnis/arrest 

een verzoek te worden gericht aan het parket die hieromtrent toelating kan verlenen.  

• Ook in een burgerlijke procedure heeft men principieel het recht om inzage te hebben in 

gerechtelijke uitspraken, al staan griffies in praktijk soms weigerachtig om kopieën uit te reiken. 

Advocaten kunnen vaak makkelijker een vonnis/arrest bekomen.  

Om het proces van mededeling van strafrechtelijke uitspraken aan derden wat te stroomlijnen, bestaat 

een omzendbrief van het College van Procureurs-Generaal1. Deze omzendbrief werd zeer recent 

herzien. De omzendbrief lijkt evenwel geen betrekking te hebben op de sportsector. Zij verwijst enkel 

naar de jeugdsector en een mogelijke mededeling aan de werkgever van de personen die in de 

jeugdsector actief zijn. In de sportsector zal er vaak geen werkgever zijn in de arbeidsrechtelijke zin 

                                                           
1 Omzendbrief College Procureurs-Generaal nr. 8/2014 van 29 april 2014, die herzien werd op 11 januari 2018. 
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van het woord, gezien hoofdzakelijk beroep wordt gedaan op vrijwilligers. De omzendbrief blijkt thans 

in de praktijk evenwel vrij flexibel te worden geïnterpreteerd waardoor ook sportorganisaties bepaalde 

informatie zouden kunnen bekomen omtrent strafrechtelijke uitspraken en zelfs lopende 

onderzoeken. 

2. Specifieke regeling in geval van seksuele delicten 
Op grond van art. 382quater Sw. kan de rechter in geval van seksuele delicten ambtshalve of op 

verzoek van de burgerlijke partij of het openbaar ministerie de overzending bevelen van het 

beschikkend gedeelte2 van het vonnis aan de bekende werkgever, rechtspersoon of overheid die over 

de veroordeelde het tuchtrechtelijk gezag uitoefent, wanneer de veroordeelde wegens zijn 

hoedanigheid of beroep contact heeft met minderjarigen. Die maatregel wordt hetzij ambtshalve door 

de rechter genomen, hetzij op verzoek van de burgerlijke partij of van het openbaar ministerie, bij een 

met bijzondere redenen omklede rechterlijke beslissing (rekening houdend met de ernst van de feiten, 

het vermogen tot reclassering of het risico op recidive).  

Het is dan ook mogelijk (zonder hiertoe verplicht te zijn) dat de rechter oplegt dat een deel van een 

vonnis (nl. het dispositief) overgemaakt wordt aan de bekende werkgever, rechtspersoon of overheid 

die het tuchtrechtelijk gezag uitoefent. Op deze manier kan een sportorganisatie o.i. ook te weten 

komen of iemand veroordeeld werd wegens een seksueel misdrijf. De termen “werkgever, 

rechtspersoon of overheid met tuchtrechtelijk gezag” worden evenwel niet gedefinieerd, waardoor 

niet met zekerheid kan gesteld worden of sportorganisaties hier ook geviseerd worden, maar o.i. vormt 

de wettelijke grondslag een voldoende aanknoping. 

3. Uittreksel strafregister 
Een andere manier om te weten te komen of iemand een strafrechtelijke veroordeling heeft 

opgelopen, is het opvragen van een uittreksel uit het strafregister.  

De opvraging ervan dient te gebeuren door de persoon zelf op wie het uittreksel betrekking heeft. Een 

uittreksel kan enkel worden aangevraagd voor een andere persoon wanneer daartoe een 

handgeschreven volmacht van de persoon voor wie het uittreksel wordt aangevraagd, werd opgesteld 

en de aanvrager over (een kopie) van de identiteitskaart beschikt. De sportorganisatie kan het 

uittreksel uit het strafregister m.a.w. niet zelf opvragen. Er bestaat een specifiek model van uittreksel 

(596-2) dat bestemd is voor het uitoefenen van “een activiteit die onder opvoeding, psycho-medisch-

sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van 

minderjarigen valt”.  

Dergelijk uittreksel kan periodiek opgevraagd worden. Het uittreksel van het strafregister mag door de 

sportorganisatie louter ingekeken worden. Het uittreksel en de inhoud ervan mogen met andere 

woorden niet bijgehouden of opgeslagen worden door de sportorganisatie. Eventueel kan in een 

document gesteld worden “gezien en ok” of “gezien en niet ok”. 

Er dient rekening mee te worden gehouden dat de informatie op het uittreksel niet (altijd) actueel is 

omdat er enige tijd kan verlopen tussen de veroordeling en de registratie ervan in het strafregister en 

omdat zich nieuwe strafbare feiten kunnen voorgedaan hebben. 

                                                           
2 Het beschikkend gedeelte bevindt zich op de laatste pagina(’s) van de rechterlijke uitspraak. Het geeft bondig aan wat toegekend wordt 

en/of wat afgewezen wordt. Het beschikkend gedeelte kan vrij technisch lijken voor wie niet vertrouwd is met de materie. Er wordt verwezen 
naar de strafrechtelijke bepalingen waarop een inbreuk werd gepleegd. Ingeval het beschikkend gedeelte (of enig ander deel) van de 
uitspraak niet duidelijk is, is het aangewezen om een advocaat, jurist,… om advies te vragen. 
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4. Informatie tijdens de loop van een gerechtelijk (straf)onderzoek  
Het strafonderzoek bestaat uit twee delen, met name een inquisitoir gedeelte en een accusatoir 

gedeelte. Het inquisitoir gedeelte is gericht op het identificeren van verdachten en het verzamelen van 

bewijsmateriaal. Het accusatoir gedeelte is gericht op de uitspraak ten gronde, met name de 

schuldvraag en de strafmaat. Het vooronderzoek is in beginsel geheim, schriftelijk en niet 

tegensprekelijk (artikel 28 quinquies, §1 Sv en artikel 57, §1 Sv). 

Mede door dit geheim van het strafrechtelijk onderzoek, komt het voor dat de sportorganisatie pas 

weet krijgt van een veroordeling na een definitieve uitspraak. Opgemerkt dient evenwel te worden dat 

de burgerlijke partij, tijdens het gerechtelijk onderzoek, de mogelijkheid heeft inzage te verkrijgen in 

het strafdossier (artikel 61 ter, §1 Sv). In dat kader kan het dus van belang zijn als sportorganisatie om 

zich burgerlijke partij te stellen.  

In dit kader dient ook te worden gewezen op de mogelijkheid in praktijk om informatie te vragen aan 

het parket. Elk parket heeft ter zake een referentiemagistraat aangesteld. In principe is het de 

parketmagistraat die beoordeelt welke informatie meegedeeld wordt in functie van alle elementen 

van het dossier en de vraag die aan hem/haar gericht werd. Minimaal dient de naam, de 

geboortedatum en de context van de vraag te worden geschetst door de aanvrager. Gelet op het 

geheim van het onderzoek en het beroepsgeheim, zal de magistraat normaal meer terughoudend zijn 

in het meedelen van informatie wanneer het onderzoek nog loopt, dan in geval van een definitieve 

veroordeling waartegen geen hoger beroep meer mogelijk is. Het lijkt aangewezen om de verzoeken 

tot informatie tijdens het vooronderzoek te centraliseren, waarbij centraal contact wordt opgenomen 

met de bevoegde parketmagistraat. Vermoedelijk zal de parketmagistraat tevens meer terughoudend 

zijn wanneer de feiten zich volledig in de privésfeer situeren, dan wanneer de feiten zich in de sportieve 

context situeren.  

Het kan in het kader van het nemen van een ordemaatregel (zie verder) aangewezen zijn om het parket 

schriftelijk aan te schrijven waarbij een korte schriftelijke verklaring wordt gevraagd en de situatie op 

geregelde tijdstippen (bvb. om de 3 maanden) wordt opgevolgd, dit teneinde de ordemaatregel 

(blijvend) te kunnen verantwoorden.   

5. Reglementaire bepaling m.o.o. het bekomen van informatie  
Om een (te) late kennisname van een strafrechtelijke veroordeling of vervolging te voorkomen, kan in 

het reglement van de sportfederatie (en desgevallend ook de sportclub) een bepaling opgenomen 

worden die aan de sportclub die kennis krijgt van een strafrechtelijke veroordeling of strafrechtelijke 

vervolging van een lid/verantwoordelijke/betrokkene die betrekking heeft op zedenfeiten, een 

meldingsplicht / informatieplicht oplegt t.a.v. de sportfederatie. Ook hier spelen in beginsel de regels 

aangaande de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. In ieder geval dient de doorgegeven 

informatie correct, pertinent, niet buitensporig en proportioneel te zijn (zie punt hieronder). Dit kan 

tevens worden omschreven in het reglement.  

Eenzelfde verplichting zou kunnen worden ingeschreven voor leden van de sportclub t.a.v. de 

sportclub of de sportfederatie, in welk geval dezelfde overwegingen als hierboven uiteengezet, 

toepasselijk zijn.  
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Kan een sportfederatie zich de hoedanigheid van benadeelde persoon 

toekennen? 
Een sportfederatie kan zich de hoedanigheid van benadeelde persoon toekennen indien men een 

bepaalde schade kan aantonen. Deze schade kan bestaan in de schade die toegebracht werd aan het 

imago en de reputatie van de sportfederatie.  

Let wel: een verklaring van benadeelde persoon is niet hetzelfde als een burgerlijke partijstelling. Bij 

een burgerlijke partijstelling wordt men partij in het geding en stelt men een concrete (burgerlijke) 

vordering in lastens de verdachte. Daardoor zal men wel een kopie bekomen van het vonnis of het 

arrest. Ingeval een burgerlijke partij een actieve rol wenst te spelen in de procedure, is het aangewezen 

om zich burgerlijke partij te stellen vóór de sluiting van de debatten voor de correctionele rechtbank. 

In principe zal de rechter de burgerlijke belangen aanhouden in het vonnis, zodat eventuele andere 

burgerlijke partijen zich nog kunnen aanmelden en de zaak opnieuw laten vaststellen tot aan de 

verjaring van de burgerlijke vordering.  

Een verklaring van benadeelde persoon opent bepaalde rechten (het recht bijgestaan of 

vertegenwoordigd te worden door een advocaat, het recht om een verzoek tot inzage in het dossier 

en kopiename van het dossier in te dienen, het recht om ieder document dat hij nuttig acht te doen 

toevoegen aan het dossier, op de hoogte gebracht worden van een seponering en de reden daarvan, 

evenals van het instellen van een gerechtelijk onderzoek en de datum van een zitting voor het gerecht) 

(art. 5bis VTSv.). Het kan het tevens vergemakkelijken om later de toestemming te bekomen om een 

kopie van de uitspraak te mogen ontvangen. Een verklaring van benadeelde persoon doen, is gratis. 

 

Wat met het omgangsverbod met kinderen en de onbekendheid ervan bij de 

sportorganisaties? Is er een manier om te weten te komen of iemand 

omgangsverbod heeft? 
Bij een seksueel misdrijf tegen minderjarigen, kan de rechter de veroordeelde ontzetten uit bepaalde 

rechten op grond van art. 382bis Sw. Zo kan de rechter de veroordeelde ontzetten uit zijn recht om 

deel uit te maken van elke rechtspersoon of feitelijke vereniging (als vrijwilliger, lid van het statutair 

of contractueel personeel of lid van de organen van bestuur en beheer), waarvan de activiteit in 

hoofdzaak op minderjarigen gericht is. De rechter kan de veroordeelde tevens ontzetten van het recht 

een activiteit toegewezen te krijgen die de veroordeelde in een vertrouwens- of een gezagsrelatie 

tegenover minderjarigen plaatst (als vrijwilliger, als lid van het statutair of contractueel personeel of 

als lid van de organen van bestuur en beheer, van elke rechtspersoon of feitelijke vereniging). Hij kan 

de veroordeelde bij gemotiveerde beslissing verbieden om te wonen, te verblijven of zich op te houden 

in de door de rechter bepaalde aangewezen zone. 

Daarnaast kan de onderzoeksrechter op grond van artikel 35, §1 van de wet van 20 juli 1990 

betreffende de voorlopige hechtenis de betrokkene verbieden om een activiteit uit te oefenen waarbij 

deze persoon in contact zou komen met minderjarigen. 

Het blijkt niet evident te zijn om als derde (club of organisatie) een dergelijk verbod te weten te komen. 

Het kan daarom van belang zijn om hetzij het slachtoffer ertoe te bewegen een kopie van het vonnis 

of arrest over te maken, hetzij zich tijdens de procedure burgerlijke partij te stellen of een verklaring 

van benadeelde persoon te doen.  

Zelfs wanneer het niet de primordiale rol van een sportorganisatie zou zijn om omgangsverboden te 
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controleren, kan – ingeval van een schending van een omgangsverbod – dit het best gemeld worden 

aan de politie. 

 

Mag je als sportfederatie communiceren aan je eigen clubs dat iemand verdacht 

wordt van SGG? Zijn de regels verschillend als iemand veroordeeld werd voor 

SGG? 
Het is voor de sportfederatie niet verboden hierover te communiceren aan de betrokken club. Er is 

evenwel enige omzichtigheid geboden, zeker wanneer ook extern (naar andere clubs of naar derden) 

gecommuniceerd wordt.  

Een communicatie omtrent gerechtelijke veroordelingen of onderzoeken kan immers vallen onder de 

wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de 

verwerking van persoonsgegevens. Er valt immers niet uit te sluiten dat de vermeende dader zich zal 

verzetten tegen de verspreiding van deze informatie.  We stellen vast dat de Privacycommissie een 

zeer strikte visie nahoudt die de facto inhoudt dat er door sportorganisaties niet kan gecommuniceerd 

worden over veroordelingen op basis van art. 8 Wet Verwerking Persoonsgegevens van 8 december 

1992. Op een overtreding van deze wetgeving zijn strafrechtelijke sancties toepasselijk. 

Communiceren over lopende strafprocedures en veroordelingen blijft dan ook een heikele kwestie.  

Ingeval toch beslist zou worden om hierover te communiceren, dient er o.i. wel over te worden 

gewaakt dat de communicatie aan een aantal voorwaarden voldoet. Zo dient de communicatie 

objectief correct (op basis van bewijskrachtige gegevens, zoals een vonnis, brief van de rechtbank, 

etc.), pertinent (enkel meedelen wat relevant is, dus geen persoonlijke meningen, emotionele 

uitbarstingen,…), niet buitensporig (gericht aan een specifieke, beperkte doelgroep voor wie het 

relevant is) en proportioneel (i.e. in verhouding tot het beoogde, legitieme doel) te zijn. Het spreekt 

voor zich dat er een onderscheid is tussen de situatie waarbij iemand verdacht wordt en de situatie 

waarbij iemand veroordeeld is. Aangezien in de eerste situatie het vermoeden van onschuld geldt, 

dient hierbij de nodige voorzichtigheid aan de dag worden gelegd. 

Er moet dus over worden gewaakt dat de rechten van de dader (vermoeden van onschuld, 

mogelijkheid om hoger beroep aan te tekenen) en het slachtoffer (privacy) niet in het gedrang worden 

gebracht. Een zekere discretie is dus geboden.  

Uit het bovenstaande vloeit voort dat rekening zal moeten worden gehouden met de concrete 

omstandigheden eigen aan de zaak en de doelgroep aan wie men communiceert. Zoals gesteld zal 

omzichtiger en voorzichtiger moeten gecommuniceerd worden indien het enkel gaat om een 

verdachte. In deze situatie lijkt het delicaat om extern te communiceren.  

Wanneer een communicatie overwogen wordt, lijkt het dan ook aangewezen om hierover vooraf af te 

stemmen teneinde weloverwogen een beslissing te kunnen nemen over het al dan niet communiceren 

en de inhoud van de communicatie.   
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II. Gevolgen van een strafproces op een tuchtprocedure 
 

Wat kan als (tucht)maatregel worden genomen t.a.v. personen die betrokken 

zijn in SGG? Mag een sportorganisatie iemand weigeren als sportend lid en zo ja, 

in welke gevallen? Mag een sportorganisatie iemand weigeren als toeschouwer 

en zo ja, in welke gevallen? Mag een sportorganisatie iemand weigeren als 

verantwoordelijke en zo ja, in welke gevallen?  
Deze vraag maakt een onderscheid tussen (tucht)maatregelen die opgelegd kunnen worden aan 

personen rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken bij een sportorganisatie.  

Een onderscheid dient te worden gemaakt tussen (i) sporters, lid van een sportclub en dus ook van een 

sportfederatie; (ii) verantwoordelijken binnen de sportclub (lid van een bestuursorgaan, waarbij 

ingeval de sportclub een vzw is, het gaat over leden van de raad van bestuur of van de algemene 

vergadering). Ingeval het over een feitelijke vereniging gaat, is de persoon lid van de feitelijke 

vereniging of van de raad van bestuur van de feitelijke vereniging. Daarnaast kan het ook gaan over 

werknemers, zelfstandige dienstverleners of vrijwilligers (al dan niet binnen het kader van de wet 

betreffende de rechten van vrijwilligers). (iii) Mogelijkerwijze kan het tevens handelen over derden 

(toeschouwers, ouders van een lid,…).  

Er dient steeds rekening te worden gehouden met feitelijke elementen en het statuut van diegene aan 

wie men een tuchtsanctie wil opleggen, daar zowel de te volgen procedure, de inhoud van de 

bepalingen en de gevolgen kunnen verschillen (bv. sportend lid van de sportvereniging, personeelslid 

(werknemer of ambtenaar), bestuurder, etc.). In dit verband verwijzen wij ook naar hetgeen 

uiteengezet wordt bij de volgende vraag. 

(i) Sportend lid 
Indien de betrokkene nog geen lid is van een sportorganisatie, mag zijn lidmaatschap geweigerd 

worden voor zover de anti-discriminatiewetgeving nageleefd wordt. Een vereniging beslist uiteindelijk 

autonoom wie zij als lid aanvaardt. Anderzijds dient wel rekening te worden gehouden met het feit dat 

een persoon door een gerechtelijke instantie een straf opgelegd krijgt als sanctie voor een bepaald 

gedrag. Dit houdt tevens in dat na afloop van de straf een persoon opnieuw deel van de maatschappij 

uitmaakt.  

Wanneer de betrokkene reeds lid is van een sportorganisatie, zijn verschillende tuchtsancties mogelijk 

(waarschuwing, schorsing, uitsluiting, etc.) ten aanzien van de leden van een vereniging.  Leden van de 

club of federatie, hebben immers in principe via hun toetreding tot de vereniging hun wil uitgedrukt 

om zich te onderwerpen aan de reglementen van de vereniging en deze reglementen na te leven (art. 

2 wet 24 mei 1921). Veiligheidshalve kan voorzien worden in een ondertekend document (i.e. een 

“lidmaatschapsovereenkomst” of “toetredingsovereenkomst”) waarin het respecteren van de 

reglementen en de kennisname ervan bevestigd wordt. Desgevallend kan ook een gedragscode 

ondertekend worden door de betrokkene. 

De tuchtsanctie dient uiteraard in verhouding te staan tot de feiten die tot een tuchtsanctie aanleiding 

kunnen geven en die een persoon ten laste gelegd worden.  

Het strekt tot aanbeveling om zowel de omschrijving van de tuchtfeiten als de voorziene tuchtsancties 

in het tuchtreglement op te nemen, zelfs wanneer deze omschrijving in bepaalde gevallen vrij 

algemeen of generiek kan zijn. Het tuchtreglement dient consulteerbaar te zijn.  
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Naast definitieve tuchtsancties, kunnen er ook bewarende (orde)maatregelen genomen worden (zoals 

de preventieve schorsing of de tijdelijke wijziging van activiteit). In tegenstelling tot definitieve 

tuchtsancties, hebben zij een tijdelijk karakter. De bewarende (orde)maatregelen worden in een 

volgende vraag meer uitgebreid besproken. 

(ii) Verantwoordelijken 
Wat de uitsluiting van effectieve leden van een vzw betreft, dient te worden opgemerkt dat de in de 

wet voorziene procedures dienen te worden gevolgd (zie verder).  

Wanneer een verantwoordelijke of enige andere persoon met de sportorganisatie verbonden is door 

een arbeidsovereenkomst, zullen de mogelijkheden eerder beperkt zijn. Ofwel houdt men de persoon 

in dienst (desgevallend mits het geven van een schriftelijke waarschuwing), ofwel komt de werkgever 

een schorsing van de arbeidsovereenkomst overeen met de betrokken werknemer of baseert hij zich 

op de schorsingsmogelijkheden of andere sanctiemogelijkheden in het arbeidsreglement, ofwel gaat 

de werkgever over tot ontslag (waarbij de werkgever kan nagaan of er krachtens de wettelijke 

bepalingen een ontslag wegens dringende reden kan doorgevoerd worden).  

(iii) Toeschouwer 
Het weigeren van de toegang tot sportinfrastructuur aan een toeschouwer (i.e. iemand die geen lid is 

van de vereniging) is moeilijker, omdat men niet kan terugvallen op een reglement dat door de 

toeschouwer aanvaard is.  

Om iemand te weigeren als toeschouwer, moet o.i. in eerste instantie gekeken worden naar het 

(eigendom)statuut van de sportinfrastructuur.  

Indien het gaat om private eigendom, dan kan de sportvereniging op basis van diens eigendomsrecht 

de toegang weigeren. Wel dient rekening gehouden te worden met de racisme- en 

discriminatiewetgeving, al zal een toeschouwer aan wie de toegang geweigerd werd, moeten kunnen 

aantonen dat die weigering in strijd is met voormelde regels en dus racisme/discriminatie uitmaakt. 

De situatie is anders indien het gaat om sportinfrastructuur die behoort tot het openbaar domein. Tot 

het “openbaar domein” behoren – volgens vaste rechtspraak van het Hof van Cassatie – de goederen 

die hetzij door een uitdrukkelijke hetzij door een impliciete beslissing van de overheid worden bestemd 

tot het gebruik van allen, zonder onderscheid van de persoon. Te denken valt aan een zwembad, 

atletiekpiste of sporthal die eigendom zijn van de overheid, maar (in principe) door éénieder gebruikt 

mogen worden.   

We stellen vast dat heel wat (kleine en grote) steden en gemeenten die hun sportinfrastructuur ter 

beschikking stellen aan de bevolking, het gebruik van deze infrastructuur regelen via een reglement 

(benoemd als “huishoudelijk reglement”, “reglement van inwendige orde”, “gebruikersreglement”, 

e.d.). Desgevallend kan de toegang aan een toeschouwer geweigerd worden door toepassing te maken 

van de bepalingen van zo’n reglement. 

De mate van detail van deze reglementering verschilt onderling zeer sterk. In sommige reglementen 

wordt uitdrukkelijk bepaald hoe de toegang tot de infrastructuur (voor toeschouwers) geregeld wordt, 

wie hiervoor verantwoordelijk is (cfr. een “beheerder” of “zaalwachter” werkzaam voor de overheid 

die toegang tot de infrastructuur kan weigeren) en in welke gevallen de politie betrokken zal worden; 

een specifieke bepaling inzake zedenfeiten of seksueel misbruik is wel hoogst uitzonderlijk. In andere 

reglementen ontbreekt daarentegen een nuttige bepaling om de toegang te weigeren, of wordt niet 

verduidelijkt wie in de praktijk de toegang mag verhinderen. Eén van de meer verregaande 
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voorbeelden betreft het huishoudelijk reglement van de stad Mechelen waar “onzedelijke feiten” 

resulteren in een toegangsverbod van 12 maanden en het inschakelen van de politie. 

Indien geen gemeentelijk reglement bestaat of dit reglement geen nuttige bepaling bevat, lijkt het ons 

in eerste instantie aangewezen om hierover met de gemeente in overleg te treden om dit alsnog te 

regelen. De bevoegdheid tot het vaststellen van deze reglementen ontleent een gemeente aan artikel 

42, §3 van het Gemeentedecreet (overeenkomstig hetwelk de gemeenteraad de gemeentelijke 

reglementen vaststelt) en artikel 119 van de Nieuwe Gemeentewet (overeenkomstig hetwelk de 

gemeenteraad de gemeentelijke politieverordeningen vaststelt). Sommige reglementen worden 

daarom ook aangeduid als politiereglementen, al houdt zulks niet meteen verband met het (mogelijk) 

optreden van de politie. 

Alternatief kan een sportvereniging zelf een reglement opstellen voor het gebruik van de 

sportinfrastructuur, gesteund op het gebruiksrecht dat hen door de gemeente verleend is, maar dit 

lijkt om verschillende redenen geen voorkeurscenario (cf. nood aan expertise voor het opstellen van 

een reglement, vermijden van discussies omtrent de juridische waarde en afdwingbaarheid van het 

reglement, etc.). 

Wat het voetbal betreft, dient daarnaast nog te worden opgemerkt dat er een specifieke wet is die 

voorziet in het opleggen van een stadionverbod wanneer bepaalde wantoestanden zich voordoen. 

Hoewel deze wet geen betrekking heeft op seksueel grensoverschrijdend gedrag, is er in dit verband 

wel een bijzonder wettelijk kader voorzien die het mogelijk maakt iemand de toegang te ontzeggen 

tot de infrastructuur. 

 

Kan een trainer die beschuldigd wordt, worden geschorst / uitgesloten? Kan een 

(toegetreden) lid (sporter) die beschuldigd wordt, worden geschorst / 

uitgesloten? Kan een werkend lid (lid AV) worden uitgesloten / geschorst? 

1. Wat de trainer of de sporter betreft 
Het feit dat iemand strafrechtelijk verdacht wordt van een misdrijf dat verband houdt of een impact 

heeft op de activiteiten van de vereniging, kan aanleiding geven tot het opstarten van een disciplinaire 

procedure door het bevoegde orgaan. Of er een tuchtsanctie dient te worden opgelegd en welke 

sanctie dan moet worden opgelegd, hangt af van de concrete feiten (bv. de invloed die deze feiten 

hebben op de goede werking van de vereniging). Een preventieve schorsing kan desgevallend 

overwogen worden als bewarende (orde)maatregel (zie hieronder), evenals het tijdelijk toewijzen van 

andere taken (bv. het trainen van meerderjarigen in plaats van minderjarigen). 

Ingeval de trainer een werknemer zou zijn van de sportorganisatie zullen tuchtmaatregelen in de 

praktijk van ondergeschikt belang zijn. Gelet op de eigenheid van het arbeidsrecht, zal de werkgever 

in de praktijk in deze omstandigheden immers overgaan tot ontslag van de betrokken werknemer, 

eerder dan een tuchtmaatregel te nemen ten aanzien van de werknemer.  

2. Specifiek wat een lid van de algemene vergadering van een VZW betreft 
Wat een lid van de algemene vergadering van een VZW betreft, nemen wij aan dat de vraag betrekking 

heeft op een effectief lid van de VZW die op de algemene vergadering effectief stemrecht heeft en 

wiens rechten en verplichtingen uitdrukkelijk door de wet en de statuten worden geregeld. Een 

effectief lid kan te allen tijde worden uitgesloten uit de vereniging op voorwaarde dat een bijzondere 

procedure wordt nageleefd. In de wet is uitdrukkelijk bepaald dat de afzetting van een effectief lid 
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uitsluitend kan gebeuren bij beslissing van de algemene vergadering (art. 4, 7° VZW-wet). Ongeacht 

het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden beslist de algemene vergadering met een twee 

derde meerderheid (art. 12, tweede lid VZW-wet). Het lid dat uitgesloten zal worden, moet worden 

uitgenodigd en kan in principe meestemmen over zijn eigen uitsluiting. Er dient tevens te worden 

nagegaan of het lid geen andere mandaten of functies heeft in de vereniging (bv. bestuurder). Inzake 

de schorsing van een lidmaatschap kan in de statuten een bepaling worden ingeschreven en kan deze 

bevoegdheid ook verleend worden aan een ander orgaan binnen de vereniging. Er dient wel rekening 

mee gehouden te worden dat “schorsingsmaatregelen” geen afbreuk kunnen doen aan het wettelijk 

stemrecht van een lid. Wel kan er statutair bepaald worden (ook via het huishoudelijk reglement) dat 

bv. in geval van schorsing, het lid de toegang tot het cafetaria kan ontzegd worden. 

 

In de fase tussen de beschuldiging (start onderzoek) en de veroordeling: wat kan 

en wat kan er niet inzake bewarende maatregelen? 
Een onderscheid dient te worden gemaakt tussen een definitieve (tucht)sanctie en tijdelijke, 

bewarende of preventie (orde)maatregelen. Het is mogelijk om in de fase tussen de beschuldiging en 

de veroordeling tijdelijke, bewarende (orde)maatregelen te nemen. Dergelijke maatregelen komen 

ook voor in bv. het tuchtrecht zoals van toepassing bij ambtenaren. 

Het strekt tot aanbeveling om deze bewarende maatregelen te voorzien in het (tucht)reglement. Zelfs 

bij afwezigheid van uitdrukkelijke bepalingen in dit verband, wordt soms aangenomen dat de instantie 

die het toezicht uitoefent een persoon preventief kan schorsen in afwachting van het resultaat van 

een tuchtprocedure op grond van het toezicht dat zij uitoefent3. De preventieve schorsing is immers 

een ordemaatregel waarover het bevoegde orgaan beschikt om de betrokkene die het voorwerp 

uitmaakt van vervolging tijdelijk te verwijderen en waarvan de aanwezigheid binnen de vereniging niet 

wenselijk is gelet op het belang van de vereniging. 

Het bevoegde orgaan kan aldus beslissen tot de preventieve schorsing van de betrokkene wanneer zijn 

verdere aanwezigheid onverzoenbaar is met het belang van de vereniging (i.e. de finaliteit van de 

preventieve schorsing die dus anders is dan de finaliteit van een tuchtsanctie)4, ook wanneer het 

tuchtorgaan beslist om de behandeling op te schorten tot aan het einde van de strafrechtelijke 

procedure. Aangenomen wordt dat indien het bevoegde orgaan een bewarende maatregel wenst te 

nemen, zij dit snel dient te doen nadat zij van de feiten kennis heeft genomen. 

In bepaalde gevallen kan overwogen worden om de persoon andere taken te geven waar hij/zij niet 

meer in contact komt met de “bedreigde” personen. 

 

Hoe zit het met de rechten van verdediging bij de tuchtinstantie als de persoon 

in voorhechtenis zit? 
Bij een tuchtprocedure dienen bepaalde algemene beginselen te worden nageleefd5. Het betreft 

                                                           
3 I. OPDEBEEK en A. COOLSAET, Ambtenarenrecht, Brugge, Die Keure, 2011, p. 466, nr. 892. 
4 Zie I. OPDEBEEK en A. COOLSAET, Ambtenarenrecht, Brugge, Die Keure, 2011, p. 465, nr. 888. 
5 Zie ook artikel 8 Decreet van 24 juli 1996 tot vaststelling van het statuut van de niet-professionele sportbeoefenaar. Dit artikel somt 

waarborgen op waaraan een tuchtregeling ten aanzien van een niet-professionele sportbeoefenaar dient te voldoen, zoals: (i) de organen 
die bevoegd zijn om disciplinaire maatregelen uit te spreken, zijn samengesteld uit een of meer personen die op geen enkele wijze een 
persoonlijk belang hebben bij de zaak noch betrokken zijn geweest bij het voorafgaand onderzoek; (ii) de zittingen zijn openbaar tenzij op 
verzoek van de niet-professionele sportbeoefenaar beslist wordt met gesloten deuren zitting te houden of de openbaarheid gevaar oplevert 
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bijvoorbeeld de onafhankelijkheid van de tuchtraad, de naleving van de rechten van verdediging 

(zitting, voordragen van middelen ter verdediging, vragen van bijkomende onderzoeksmaatregelen), 

de schriftelijke oproeping en kennisgeving van de ten laste gelegde feiten, de inzage in het 

tuchtdossier, de mogelijkheid tot bijstand van een raadsman, de principiële openbaarheid van de 

zitting, de motivering van de beslissing, en – conform artikel 6 EVRM – een mogelijkheid om een beroep 

(voor een onafhankelijke en onpartijdige rechtbank) aan te tekenen. 

Er is geen algemeen rechtsbeginsel luidens hetwelk de strafprocedure over feiten die ten grondslag 

liggen aan een tuchtprocedure, het verderzetten van de tuchtprocedure schorst (Cass. 18 februari 

2016). De tuchtraad is in geval van voorhechtenis van de betrokkene niet verplicht om de 

tuchtprocedure op te schorten. Het tuchtonderzoek dient m.a.w. niet volledig stilgelegd te worden. 

De tuchtraad dient hier autonoom over te beslissen.  

Het kan immers in bepaalde gevallen wel aangewezen zijn om de behandeling van de zaak uit te stellen. 

Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer handelingen waarvoor de persoonlijke verschijning of de 

persoonlijke medewerking van de betrokkene nodig zijn, terwijl de betrokkene in voorhechtenis zit. 

Het kan ook aangewezen zijn om de tuchtprocedure op te schorten wanneer de enige ten laste gelegde 

feiten in het tuchtonderzoek dezelfde zijn als diegene die het voorwerp uitmaken van het 

strafonderzoek, en deze feiten in het tuchtonderzoek nog niet bewezen en vaststaand zijn. De nodige 

aandacht dient tevens te worden besteed aan het non bis in idem principe. 

Zolang de persoon in kwestie in voorhechtenis zit, kan hij/zij geen verdere activiteiten uitoefenen 

binnen de vereniging en kan zij bijgevolg geen (bijkomende) schade lijden. 

 

Kun je als sportfederatie opleggen dat een trainer niet meer actief mag zijn 

binnen de club? (enkel "morele macht"). Hoe kan je dat tuchtrechtelijk regelen? 
Wanneer het louter een feitelijke trainer is (zonder enig lidmaatschap bij een club of een federatie, bv. 

wanneer iemand een terrein huurt en occasioneel lessen geeft in een bepaalde sporttak), zal het niet 

mogelijk zijn om als federatie op te treden, daar er geen enkele link is met de federatie. Andere 

middelen zullen dan dienen te worden aangesproken, zoals het informeren van de verantwoordelijke 

van de sportinfrastructuur.   

Als de trainer in kwestie lid is van de sportfederatie of de sportclub is het aangewezen om duidelijke 

bepalingen op te nemen in het reglement van de federatie waarin gesteld wordt dat de clubs enkel 

beroep zullen doen op trainers die de fysieke integriteit van de sporter respecteren. Gedragscodes 

kunnen ter zake tevens opgesteld worden.  

                                                           
voor de openbare orde of de goede zeden: (iii) de procedure houdt rekening met de jeugdige leeftijd van vele niet-professionele 
sportbeoefenaars en ter zake aangepaste maatregelen bevat; (iv) degene die tuchtrechtelijk vervolgd wordt, ongeacht zijn leeftijd, minstens: 
a) schriftelijk en persoonlijk op de hoogte wordt gesteld van de ten laste gelegde feiten; b) het recht heeft om, na afloop van het onderzoek, 
eventueel in tegenwoordigheid van of vertegenwoordigd door een raadsman alle stukken van het dossier in te zien; c) het recht heeft om 
zich bij zijn verschijning voor de instanties die bevoegd zijn om disciplinaire maatregelen uit te spreken, te laten bijstaan of 
vertegenwoordigen door een raadsman van zijn keuze; d) het recht heeft om zich te laten bijstaan door een tolk als hij de Nederlandse taal 
niet begrijpt of niet spreekt; e) het recht heeft om gehoord te worden, zijn middelen van verdediging voor te dragen en aanvullende 
onderzoeksmaatregelen te vragen; (v) de disciplinaire maatregelen worden uitgesproken bij gemotiveerde beslissing en vatbaar zijn voor 
hoger beroep bij een beroepsinstantie die minstens uit drie personen bestaat. 
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III. Schuldig verzuim  
 

Als je als sportfederatie/sportclub op de hoogte bent van een (ernstig) voorval 

van SGG. Kan een federatie, club of aangestelde dan aangeklaagd worden voor 

nalatigheid/schuldig verzuim? Kan je burgerrechtelijk/strafrechtelijk 

aansprakelijk gesteld worden? Wat moet een federatie/club dan minimum doen 

op preventief/reactief vlak? 

1. Strafrechtelijke aansprakelijkheid: het misdrijf “schuldig verzuim” 
Opdat er sprake zou zijn van (strafrechtelijk) schuldig verzuim, dienen een aantal voorwaarden 

cumulatief vervuld te zijn: 

1. Het bestaan van een feitelijke toestand van groot gevaar (ongeacht de oorzaak van het gevaar). 

Dit is een toestand waarin een individu in zijn persoonlijke integriteit, zijn vrijheid of zijn 

eerbaarheid dreigt aangetast te worden, zonder dat er doodsgevaar vereist wordt. Het gevaar 

moet bovendien ernstig, constant, reëel en actueel zijn.  

2. Het verzuim van de schuldige om hulp te verlenen of te verschaffen (m.a.w. om te doen wat hem 

geboden was). De verplichting bestaat er immers in om hulp te bieden (bv. het toedienen van 

EHBO, het verwittigen van ouders of van hulpdiensten, een melding doen aan gespecialiseerde 

instanties, het verwittigen van de directie, het gelasten van een intern of administratief onderzoek, 

etc.). De verplichting bestaat erin zelf onmiddellijk minstens een poging te doen om hulp te bieden, 

ook al slaagt de hulp niet, was zij niet doelmatig of was zij onhandig. De wet preciseert niet in welk 

geval de hulp moet worden verleend door de persoon die het gevaar zelf vaststelt en in welk geval 

het volstaat de hulp van een derde in te roepen. Dit zal dus moeten getoetst worden aan de 

concrete omstandigheden. 

3. Het besef van de gevaartoestand en de wil om niet op te treden. M.a.w. het wetens en willens niet 

handelen volstaat voor het morele bestanddeel van het misdrijf.  

4. De hulp moet kunnen verleend worden zonder gevaar voor zichzelf of voor anderen. 

Het voorbeeld van iemand die getuige is van een ernstig verkeersongeval, maar geen bijstand verleent 

aan de slachtoffers, wordt vaak aangehaald als een illustratie van schuldig verzuim. 

Er ligt geen schuldig verzuim voor wanneer de betrokken persoon de toestand van groot gevaar niet 

persoonlijk heeft vastgesteld en hij/zij op grond van de omstandigheden waarin hij/zij werd verzocht 

te helpen, kon geloven dat het verzoek niet ernstig was of dat er gevaar aan verbonden was. 

Wellicht is aan de voorwaarde van een ernstig, constant, reëel en actueel gevaar vaak niet voldaan in 

de situatie waarin door de betrokkene louter een mededeling van feiten wordt gedaan die zich in het 

verleden hebben afgespeeld. Het betreft dan immers geen reëel en acuut gevaar meer voor het 

slachtoffer. Anders is het wanneer een persoon zelf getuige is van ongewenst seksueel gedrag. Zo zal 

wanneer iemand getuige is van een verkrachting deze getuige het slachtoffer onmiddellijk alle nodige 

hulp dienen te verschaffen die hij/zij redelijkerwijze kan verschaffen. 

Volgens de rechtspraak dient er aangetoond te worden dat diegene die verzuimt te helpen het ernstig 

gevaar niet kon ontkennen. Het dient m.a.w. zeer duidelijk te zijn. Dit is niet altijd het geval wanneer 

een persoon het gevaar zelf niet heeft vastgesteld. 
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2. Burgerlijke aansprakelijkheid 
Als er feiten van seksueel grensoverschrijdend gedrag vastgesteld worden, zal er ook moeten 

vastgesteld worden wie hiervoor burgerlijk aansprakelijk kan gesteld worden (m.a.w. wie dient het 

slachtoffer te vergoeden?). Opnieuw dient hier een onderscheid te worden gemaakt afhankelijk van 

de situatie van de aansprakelijke. 

1. Vrijwilliger. Wanneer de feiten van seksueel grensoverschrijdend gedrag gepleegd zijn door een 

vrijwilliger binnen de sportorganisatie, zal de vrijwilliger die deze feiten gepleegd heeft in principe 

burgerlijk aansprakelijk zijn ten aanzien van het slachtoffer. Er geldt een 

aansprakelijkheidsbeperking voor vrijwilligers die werkzaam zijn binnen een organisatie met een 

zekere structuur (“gestructureerde organisatie”, zoals bv. een VZW) (art. 5 Vrijwilligerswet van 3 

juli 2005). Deze organisatie is burgerlijk aansprakelijk ten aanzien van derden wanneer haar 

vrijwilligers een fout hebben begaan, tenzij de vrijwilliger zich schuldig gemaakt heeft aan een 

herhaalde lichte fout, een zware fout of bedrog. Het lijkt ons onwaarschijnlijk dat seksueel misbruik 

niet zal gekwalificeerd worden als een zware fout van de vrijwilliger. Bijgevolg zal een vrijwilliger 

in dergelijk geval zelf burgerlijk aansprakelijk kunnen gesteld worden en zal hij zich niet kunnen 

beroepen op de aansprakelijkheidsimmuniteit.  

2. Werknemer. Wanneer de feiten van seksueel grensoverschrijdend gedrag gepleegd zijn door een 

werknemer van de sportorganisatie, gelden dezelfde principes op het vlak van burgerlijke 

aansprakelijkheid, maar dan op basis van een andere wetgeving (m.n. artikel 18 

Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978). Ook deze bepaling stelt dat de werkgever 

burgerrechtelijk aansprakelijk is voor de schadeverwekkende handelingen die de werknemer bij 

de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst stelt, tenzij de werknemer een herhaalde lichte fout, 

een zware fout of bedrog beging.  

3. Sportorganisatie. Het is niet uit te sluiten dat het slachtoffer ook de sportorganisatie burgerlijk 

aansprakelijk zal willen stellen. Het is immers mogelijk dat de organisatie zelf een fout heeft 

gemaakt waardoor er schade werd veroorzaakt. Dit is het geval wanneer de organisatie zich niet 

als een normaal zorgvuldige organisatie gedraagt. In dergelijk geval kan de organisatie 

aansprakelijk zijn op basis van artikel 1382- 1383 BW. Zowel een inbreuk op de organisatieplicht 

(die inhoudt dat de nodige voorzorgs- en veiligheidsmaatregelen genomen moeten worden (zoals 

bijvoorbeeld het aanstellen van een API en het organiseren van informatie- en 

vormingsmomenten) opdat voorzienbare ongevallen en schadegevallen vermeden kunnen 

worden) als een inbreuk op de toezichtsplicht van de organisatie kunnen ertoe leiden dat een 

organisatie (mede) burgerlijk aansprakelijk wordt gesteld om het slachtoffer te vergoeden. 

 

Kan een vertrouwenspersoon in een sportorganisatie (met name een 

aanspreekpunt integriteit of API) beschuldigd worden van het misdrijf “schuldig 

verzuim”? 
Een API in een sportorganisatie kan, net zoals elke persoon, beschuldigd worden van het misdrijf 

“schuldig verzuim” wanneer de wettelijke voorwaarden daartoe vervuld zijn. Het is in dat verband ook 

belangrijk dat de rol en de verantwoordelijkheden van de API precies afgebakend worden.  
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IV. Klacht 
 

Wanneer moet je klacht indienen? Hoe gaat dat in zijn werk? Welke gevolgen, 

verdere stappen?) 
Hieronder zullen we kort uiteenzetten hoe je een strafrechtelijke klacht kan indienen. Er kan op 

verschillende manieren een klacht neergelegd worden: 

1. Een verklaring bij de politie (die zal overgemaakt worden aan het Parket). 

2. Een klacht bij het parket indienen (in principe het parket van het gerechtelijk arrondissement van 

de verdachte of het parket van de plaats waar het misdrijf begaan werd).  

3. Een klacht met burgerlijke partijstelling bij de onderzoeksrechter. Het is vereist om persoonlijk of 

door een advocaat te verschijnen voor de onderzoeksrechter.  

Het voordeel van de derde optie is dat de onderzoeksrechter een onderzoek dient te voeren (en er dus 

niet onmiddellijk tot seponering kan worden overgegaan). Het voordeel van de tweede optie is dat het 

parket over meer flexibiliteit beschikt in de procesvoering aangezien zij bij ernstige feiten rechtstreeks 

kan overgaan tot dagvaarding voor de correctionele rechtbank. 

 

Mag je als sportfederatie het slachtoffer stimuleren om klacht neer te leggen? 
      Wij zien hiertegen geen wettelijk bezwaar. 

 

Wie moet melding maken bij de politie? Wat als ouders geen klacht willen 

indienen? In vertrouwen wordt iets gezegd, maar toch willen ze geen klacht 

indienen. 
Ook de sportfederatie kan de feiten aangeven; het hoeft niet noodzakelijk het slachtoffer zelf te zijn 

die een aangifte doet. Het maakt de zaak evenwel complexer (zowel voor de sportfederatie, als voor 

de onderzoeksinstanties) wanneer er geen medewerking of ondersteuning van het slachtoffer zelf is. 

 

Kan je als sportfederatie iets ondernemen zonder officiële klacht (rol 

tuchtrecht)? 
Een tuchtrechtelijke procedure initiëren zal wellicht moeilijk zijn zonder klacht, aangezien er in 

dergelijk geval vaak geen (begin van) bewijs zal voorliggen. Het is echter wel mogelijk om verder 

onderzoek te verrichten zodat in voorkomend geval een stevig dossier kan opgesteld worden, hetgeen 

dan de basis kan vormen om tuchtrechtelijk op te treden. Of dit mogelijk is, dient geval per geval 

nagegaan te worden op basis van het (tucht)reglement.  
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V. Sociale media 
 

Wat met SGG via sociale media? Wat kan/moet federatie/club doen om dit te 

voorkomen? Indien reeds gebeurd, hoe kan men als federatie/club er goed mee 

omgaan? 
Het recent gewijzigde artikel 371/1 Sw bestraft thans ook het fenomeen van “sexting” onder de 
noemer van voyeurisme:  

“Hij die: 

1° een persoon observeert of doet observeren of van hem een beeld- of geluidsopname maakt of doet maken, 
- rechtstreeks of door middel van een technisch of ander hulpmiddel, 
- zonder de toestemming van die persoon of buiten zijn medeweten, 
- terwijl hij ontbloot is of een expliciete seksuele daad stelt, en 
- terwijl hij zich in omstandigheden bevindt, waar hij in redelijkheid kan verwachten dat zijn persoonlijke levenssfeer 

niet zal worden geschonden; 
2° de beeld- of geluidsopname van een ontblote persoon of een persoon die een expliciete seksuele daad stelt zonder 
diens toestemming of buiten diens medeweten toont, toegankelijk maakt of verspreidt, ook al heeft die persoon 

ingestemd met het maken ervan.” 
Het is bijgevolg mogelijk om een strafklacht neer te leggen voor zover de sportfederatie of -club een 

persoonlijk belang kan aantonen. Of dit altijd de gepaste reactie is, is een andere vraag. Ook hier lijken 

gedragscodes aangewezen.   
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VI. Beroepsgeheim 

De ethische commissie garandeert betrokkenen van meldingen of klachten de 

vertrouwelijkheid van de gesprekken. Natuurlijk hebben leden van de ethische 

commissie vanuit die hoedanigheid geen beroepsgeheim. Wanneer leden van de 

EC eventueel geroepen worden onder eed te getuigen, zullen zij zich niet op 

beroepsgeheim kunnen beroepen en verplicht zijn te spreken. Dit kan op 

gespannen voet komen staan met de beloofde vertrouwelijkheid, die toch een 

kernpunt is van de werking van de EC. Enkel indien dit voorzien zou worden in 

een wet (decreet) zal een beroepsgeheim gelden. Of mogelijk zijn er andere 

oplossingen? 
Het lijkt ons inderdaad zo te zijn dat de betrokken personen niet onder het beroepsgeheim vallen. Of 

aan deze personen een wettelijk verankerd beroepsgeheim dient te worden toegekend, is eerder een 

beleidsvraag. 

Artikel 458 Sw. sanctioneert strafrechtelijk de schending van het beroepsgeheim. Dit beroepsgeheim 

kan in bepaalde gevallen doorbroken worden. Zo kan de houder van het beroepsgeheim het 

beroepsgeheim doorbreken wanneer hij/zij daartoe wettelijk verplicht wordt of wettelijk de toelating 

heeft, of wanneer hij/zij een getuigenis in rechte of voor een parlementaire onderzoekscommissie 

aflegt. Daarnaast bevat artikel 458bis Sw. - in bepaalde omstandigheden6 - t.a.v. de procureur des 

Konings een spreekrecht voor de houder van het beroepsgeheim die kennis heeft van een aantal in de 

wet opgesomde misdrijven gepleegd op minderjarigen. Dit laatste geldt onverminderd de 

verplichtingen die van toepassing zijn in het kader van artikel 422bis Sw. Artikel 458ter Sw. stelt thans 

dat diegene die door het beroepsgeheim gebonden is, geen misdrijf pleegt wanneer hij 

beroepsgeheimen meedeelt in het kader van de deelname aan een wettelijk georganiseerd of een door 

de procureur goedgekeurd “casusoverleg”. 

De plicht tot hulpverlening in de zin van artikel 422bis Sw. (dat handelt over het schuldig verzuim) blijft 

dus onverkort gelden voor elke burger, ook indien hij door het beroepsgeheim gebonden is. Het niet 

melden aan de procureur des Konings in de gevallen waarin artikel 458bis Sw. dit zou toelaten, maakt 

zeker niet automatisch het misdrijf van schuldig verzuim uit (zo niet zou een aangifteplicht in het leven 

geroepen worden). Het is evenwel mogelijk dat de aangewezen en effectieve hulp bestaat uit het 

melden van de feiten aan het parket, bv. indien geen andere middelen beschikbaar zijn. In de 

omstandigheden bedoeld in artikel 422bis Sw. kan het nalaten een aangifte te doen schuldig 

hulpverzuim uitmaken, zonder dat zulks steeds noodzakelijk is. Hoewel de aangifte aan politie of 

gerecht niet verplicht is gesteld, kan ze dit in feite wel worden wanneer ze redelijkerwijze de enige 

mogelijke vorm van efficiënte hulpverlening is7.  

                                                           
6 Bv. wanneer er een ernstig en dreigend gevaar bestaat voor de fysieke of psychische integriteit van minderjarigen of de bedoelde 

kwetsbare personen en hij deze integriteit niet zelf of met hulp van anderen kan beschermen. 
7 P. TRAEST, “Enkele aspecten van schuldig verzuim”, T.O.R.B. 2011-12, 89. 
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VII. Enkele praktische elementen aangaande burgerlijke partijstelling/ 

verklaring van benadeelde persoon 
 

Hoe kunnen de sportfederaties/ sportclubs reageren wanneer zij geconfronteerd 

worden met SGG ?  

Hypothese 1 : een strafonderzoek opstarten  
Deze hypothese betreft de situatie waarin er nog geen enkele procedure is gestart omtrent het 

vermeende SGG. Een strafrechtelijke procedure kan worden opgestart door de sportclub of 

sportfederatie door zich ofwel burgerlijke partij te stellen bij de onderzoeksrechter, ofwel een 

strafklacht neer te leggen bij het parket of bij de politiediensten.  

OFWEL : burgerlijke partijstelling bij de onderzoeksrechter  

Begrip 

De partij die benadeeld werd door een misdrijf kan zich burgerlijke partij stellen bij de 

onderzoeksrechter, ofwel wanneer deze nog niet gevat is in welk geval de burgerlijke partijstelling de 

zaak start, ofwel wanneer de zaak reeds aanhangig is gemaakt.  

De situatie waarbij de burgerlijke partijstelling de zaak aanhangig maakt, zal onder dit punt behandeld 

worden. De burgerlijke partijstelling ingeval de zaak reeds aanhangig is, zal verder behandeld worden.  

Hoe? 

Het slachtoffer of diens raadsman/vrouw kunnen een klacht met burgerlijke partijstelling indienen. 

Daarin wordt hetvolgende weergegeven: 

 (i) de feiten waarvoor men (in casu de sportclub of de federatie) zich burgerlijke partij stelt; 

 (ii) de kwalificatie van de feiten als misdrijf / misdrijven; 

 (iii) de verduidelijking dat schade werd geleden (in casu door de sportclub of de federatie), 

 zonder dat noodzakelijk een bedrag moet vermeld worden. 

Het is bovendien vereist om de statuten van de federatie of de sportclub als bijlage toe te voegen. De 

klacht moet ondertekend worden door een (of meerdere) personen die de sportclub of federatie in 

rechte kunnen vertegenwoordigen. Een klacht met burgerlijke partijstelling ondertekend door een 

advocaat zal vaak niet aanvaard worden.  

Bovendien dient men te verschijnen voor de onderzoeksrechter hetzij door een advocaat, hetzij in 

persoon (door diegene die de sportclub of federatie in rechte vertegenwoordigen). Een dergelijke 

klacht kan niet per brief worden ingediend. 

De wijze waarop contact dient te worden opgenomen met de onderzoeksrechter varieert afhankelijk 

van het gerechtelijk arrondissement (bvb. in Brussel zal dit dienen te worden neergelegd in handen 

van de onderzoeksrechter die van wacht is op dinsdag of donderdag. In kleine gerechtelijke 

arrondissementen dient contact te worden opgenomen met de griffie).  

Aan de persoon die zich burgerlijke partij stelt, zal een kopie van het p.v. van burgerlijke partijstelling 

worden meegegeven.  
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Waar ? 

De klacht met burgerlijke partijstelling kan neergelegd worden in het gerechtelijk arrondissement van 

de plaats van het misdrijf, van de woonplaats van de vermoedelijke dader of van de plaats waar deze 

kan gevonden worden.  

Kost ?  

Bij de neerlegging van de klacht dient de persoon die de strafprocedure inleidt een bedrag te 

consigneren waarvan de hoogte verschilt per gerechtelijk arrondissement (kan tot 2.000 EUR gaan). 

Deze som is bestemd om (een deel van) de kosten van de procedure te dekken. Ingeval de vermeende 

dader uiteindelijk veroordeeld zou worden, zal dit bedrag terugbetaald worden.  

Ingeval de persoon die geviseerd werd door de klacht buiten vervolging wordt gesteld door de 

raadkamer, zal de burgerlijke partij kunnen veroordeeld worden tot betaling van de 

rechtsplegingsvergoeding aan de persoon die vervolgd werd (basisbedrag op heden: 1.440 EUR). 

Uiteraard dienen daar de advocatenkosten bovenop worden geteld.  

Beroep op een advocaat ? 

Gelet op het bovenstaande, is het in de praktijk aangewezen om zich in deze situatie te laten bijstaan 

door een advocaat, zeker wat betreft de verschijningen voor de gerechtelijke instanties.  

Verhoor ? 

Zeer vaak zal een vertegenwoordiger van de federatie of sportclub enkele weken of maanden na de 

neerlegging van de klacht gehoord worden door de onderzoekers om de klacht te bevestigen en 

eventueel bijkomende informatie op te vragen. 

Voordelen/ nadelen van een burgerlijke partijstelling  

De voordelen: de onderzoeksrechter is verplicht om de zaak te onderzoeken, hij kan de zaak niet 

zomaar seponeren. Het is tevens gemakkelijker om inzage in het dossier te vragen of te vragen dat 

bijkomende onderzoeksdaden worden gesteld.  

De nadelen: deze procedure is zwaarder en kostelijker dan een klacht neergelegd bij het parket, daar 

dit uiteindelijk bij de raadkamer zal komen en ingeval van hoger beroep, voor de kamer van 

inbeschuldigingstelling.  

OFWEL : klacht bij het parket of bij de politiediensten  

Begrip 

Elke persoon kan steeds een eenvoudige klacht neerleggen bij het parket, hetgeen tevens een 

gerechtelijke procedure start. Daarnaast kan tevens een verklaring worden afgelegd bij de 

politiediensten. Het p.v. van verhoor zal in dit laatste geval worden overgemaakt aan het openbaar 

ministerie die een gerechtelijk onderzoek zal openen. 

Ingeval het gaat om een verklaring bij de politie, zal een vertegenwoordiger van de federatie of de 

sportclub zich moeten melden bij het politiecommissariaat van zijn keuze om de feiten aan te geven. 

Hij/zij zal een kopie van het proces-verbaal ontvangen. Voor een dergelijke verklaring moet men niet 

noodzakelijk bijgestaan worden door een advocaat.  

Tenzij er een seponering zou plaatsvinden, zal vaak een vertegenwoordiger van de sportfederatie of 

sportclub enkele weken of maanden na de indiening van de klacht gehoord worden door de 

onderzoekers. 
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Hoe ? 

In geval van een klacht bij het parket zal de sportclub of de federatie in haar klacht de feiten zo precies 

mogelijk dienen te omschrijven. Idealiter bevat zij tevens de juridische kwalificatie van de feiten als 

misdrijven. Het is aangewezen om zoveel mogelijk informatie mee te delen om te vermijden dat de 

klacht zonder gevolg geklasseerd zou worden omdat geoordeeld wordt dat zij te “licht” weegt.  

De klacht kan ondertekend worden door de advocaat van de sportclub of sportfederatie en kan per 

brief verstuurd worden naar de bevoegde Procureur des Konings. Het is aangewezen om 1 maand na 

de klacht het parket aan te schrijven om bevestiging te vragen van ontvangst van de klacht, het 

dossiernummer te ontvangen evenals de naam van de substituut die titularis is van het dossier. Bij een 

klacht bij de politie is het aangewezen om een zestal weken na de klacht het parket aan te schrijven 

om dezelfde info te ontvangen als bij een klacht bij het parket.  

Waar ? 

De klacht kan worden ingediend bij de politie of het parket van het gerechtelijk arrondissement van 

de plaats van het misdrijf, van de woonplaats van de vermoedelijke dader of van de plaats waar deze 

kan gevonden worden.  

Kost ?  

De indiening van een klacht is in beide gevallen gratis.  

De persoon die de klacht had neergelegd, kan niet veroordeeld worden tot de betaling van een 

rechtsplegingsvergoeding ingeval van vrijspraak van de vermoedelijke dader.  

Ook hier dienen eventuele advocatenkosten worden bijgeteld.  

Beroep doen op een advocaat ? 

Gelet op het bovenstaande, is het in de praktijk aangewezen om zich bij een klacht in handen van het 

parket te laten bijstaan door een advocaat, zeker wat betreft de verschijningen voor de gerechtelijke 

instanties. Een klacht bij de politie kan worden ingediend zonder bijstand van een advocaat.  

Verhoor ? 

Ook hier zal zeer vaak zal een vertegenwoordiger van de federatie of sportclub enkele weken of 

maanden na de neerlegging van de klacht gehoord worden door de onderzoekers om de klacht te 

bevestigen en eventueel bijkomende informatie op te vragen. De verantwoordelijke substituut kan 

anderzijds autonoom beslissen om geen gevolg te geven aan de klacht omdat hij meent dat de feiten 

niet afdoende ernstig zijn. 

Voordelen/ nadelen van een klacht bij het parket/politie  

De voordelen : beperkte kosten en een snellere behandeling (geen raadkamer/ kamer van 

inbeschuldigingstelling).  

De nadelen : de parketmagistraat kan beslissen om geen gevolg te geven aan de klacht.  

 

Hypothese 2 : de burgerlijke veroordeling bekomen van een persoon die reeds het voorwerp 

uitmaakt van een gerechtelijke procedure  
Deze hypothese beoogt de situatie waarbij er reeds een zaak aanhangig is tegen de vermeende dader 

van het misdrijf. Hierna worden de verschillende wijzen beschreven waarop men zich burgerlijke partij 

kan stellen m.o.o. het bekomen van een schadevergoeding.  
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Ingeval een onderzoeksrechter reeds gevat is  

Ingeval de onderzoeksrechter reeds gevat is met betrekking tot het misdrijf, kan men zich voor deze 

onderzoeksrechter burgerlijke partij stellen zolang deze nog bezig is met de zaak (dit wil zeggen tot 

aan de zitting voor de Raadkamer). Hier wordt verwezen naar hetgeen werd uiteengezet aangaande 

de modaliteiten van een dergelijke burgerlijke partij stelling voor de onderzoeksrechter, met dit 

verschil dat geen bedrag moet geconsigneerd worden in dit geval. 

Ingeval de zaak is vastgesteld voor de raadkamer  

Ingeval de onderzoeksrechter zijn onderzoek beëindigd heeft en de zaak wordt verwezen naar de 

raadkamer, kan de sportfederatie of de sportclub zich burgerlijke partij stellen tijdens de zitting voor 

de raadkamer. Dit is kosteloos en de burgerlijke partij kan niet veroordeeld worden tot vergoedingen.  

Rekening houdend met het feit dat dit een zitting is, is het aangewezen om de bijstand te vragen van 

een advocaat. Om de datum van de zitting te weten, dient contact te worden opgenomen met de 

griffie van de raadkamer. Het is tevens mogelijk om zich burgerlijke partij te stellen voor de kamer van 

inbeschuldigingstelling.  

Als het dossier het voorwerp uitmaakt van een lopend gerechtelijk onderzoek (geen onderzoeksrechter 

gevat) 

Het is altijd mogelijk om zich burgerlijke partij te stellen, maar als de bedoeling enkel is om “deel uit te 

maken” van de procedure heeft de burgerlijke partijstelling op dat moment tot gevolg dat een 

onderzoeksrechter zal gevat worden, hetgeen een verlenging van de proceduretermijnen en 

bijkomende kosten met zich meebrengt (zie de hierboven beschreven procedure onder hypothese 1).  

In deze situatie is het aangewezen om te wachten met de burgerlijke partijstelling tot het openbaar 

ministerie beslist om de vermoedelijke dader rechtstreeks te dagvaarden voor de rechtbank en zich 

dan op de zitting burgerlijke partij te stellen.  

Ingeval het dossier voorkomt voor de rechtbank  

Ingeval het dossier voorkomt voor de rechtbank, kan men zich burgerlijke partij stellen door een nota 

neer te leggen. Deze nota dient de gevorderde schade uiteen te zetten en moet meegedeeld worden 

aan alle partijen die in de zaak betrokken zijn. Een burgerlijke partijstelling is op dat moment kosteloos. 

Het is aangewezen om zich te laten bijstaan door een advocaat gedurende het strafproces, zelfs al is 

dit wettelijk gezien niet vereist.   

De burgerlijke partij zal uitgenodigd worden om te pleiten (indien ze vertegenwoordigd is door een 

raadsman/vrouw) of om de inhoud van de burgerlijke partijstelling toe te lichten (ingeval ze 

vertegenwoordigd wordt door bestuurders of lasthebbers).  

Er kan niet voor de eerste keer een burgerlijke partijstelling plaatsvinden voor het hof van beroep.  

 

Hypothese 3 : op de hoogte blijven van een hangende procedure  
Wanneer de hoofdbetrachting van de sportfederatie of de sportclub louter is om op de hoogte te 

blijven van de hangende procedure zonder zich burgerlijke partij te stellen (en dus zonder een 

schadevergoeding te vragen) kan men een verklaring van benadeelde persoon doen.   

Hier wordt verwezen naar hetgeen hoger werd uiteengezet aangaande de verklaring van benadeelde 

persoon.  
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Een verklaring van benadeelde persoon is gratis en staat aan diegene die de verklaring aflegt toe om 

op de hoogte te blijven van de verschillende belangrijke fases en handelingen (seponering, verwijzing 

naar de raadkamer, vaststelling voor de correctionele rechtbank,…). 

Het is in beginsel niet nodig om hiervoor een advocaat te raadplegen. 


