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Wat? 

Een handelingsprotocol beschrijft de stappen die de aanspreekpersoon integriteit (API) kan zetten 

wanneer er een melding, onthulling of vaststelling is van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het is 

echter geen vaststaand scenario: je zal steeds beslissingen moeten nemen in functie van de ernst en 

aard van de situatie en in overleg met collega’s, verantwoordelijken en eventueel experten buiten de 

sportorganisatie. 

Waarom? 

Het is belangrijk binnen je sportorganisatie een gelaagd beleid rond lichamelijke en seksuele 

integriteit te hebben: een breed kwaliteitsbeleid dat de visie beschrijft, een preventiebeleid en 

vervolgens een reactiebeleid. Een handelingsprotocol maakt deel uit van een transparant 

reactiebeleid en biedt je als API een houvast.  

Hoe te handelen bij een melding van incident (een vermoeden, onthulling of vaststelling)? 

Stappen GROEN GEEL ROOD ZWART 

Fase 0 Melding, onthulling, vaststelling  

Fase 1 
 

In kaart brengen van situatie 

Fase 2 
 

Inschatten van ernst van situatie & advies 

Fase 3 
 

Uitvoeren advies 

 Interne opvolging 
 

   Hulpverlening 
tuchtregeling 

   Politie/justitie 

Fase 4 
 

 Nazorg en evaluatie 

Fase 5 
 

 Beleid en verbeteracties 

Communicatielijnen: 
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Fase 0 - Melding, onthulling, vaststelling 
Een beleid staat of valt met de meldingsbereidheid van medewerkers of andere betrokkenen bij 

situaties waar (seksuele) integriteit wordt bedreigd. Recente studies wijzen uit dat slechts de helft 

van alle incidenten worden gemeld. Van zwaardere incidenten wordt het vaakst melding gemaakt, 

terwijl lichte incidenten of zaken die onmiddellijk werden opgelost, minst gemeld worden. 

De meldingsbereidheid verhoogt indien 

• het duidelijk is aan wie kan en mag gemeld worden. De API zal zich moeten profileren en elke 

betrokkene krijgt de informatie die nodig is om te weten bij wie men terecht kan; 

• men ziet wat er met de melding gebeurt, en er een zorgvuldige klachtenbehandeling 

voorzien is. 

Bij de melding van een incident, zowel bij een vermoeden, onthulling als vaststelling, is het van 

belang zorgvuldig in kaart te brengen wat de inhoud van de klacht of melding is en hoe deze 

gegevens bij de API terecht komen.  

De informatie kan rechtstreeks bij de Federatie API komen van één van de leden (of familie), via de 

Club API, of/en via het clubbestuur. Afhankelijk van hoe deze informatie gedeeld wordt kan het nodig 

zijn extra informatie in te winnen, om de melding verder in kaart te brengen.  

Vaak is de melder niet het slachtoffer of een rechtstreeks betrokkene, maar een derde. Soms is de 

‘melder’ ook geen rechtstreeks getuige van een voorval, maar werd door een betrokkene op de 

hoogte gebracht. Er kan dus heel wat ruis op de communicatie zitten.  

Indien de melder wel een rechtstreeks betrokkene is: 

• Check alvast wat de betrokkenen verwachten  

• Hou steeds rekening met de wens van het slachtoffer 

• Leg op voorhand jouw rol als API uit en hoe je omgaat met de melding (discretieplicht, maar 

indien het over strafbare feiten gaat, leg je uit dat je dit moet melden (schuldig verzuim)) 

 

  



Handelingsprotocol   Versie 17/05/2018 

 
 5 

Fase 1 - In kaart brengen van situatie 
Bij de melding van een incident, is het van belang zorgvuldig in kaart te brengen welke informatie 

men heeft en welke gegevens ontbreken of moeten worden geverifieerd.  

In een gesprek met de melder: 

• Luister naar de melding, stel open en gerichte vragen 

• Zorg waar mogelijk voor de veiligheid van de melder 

• Toon empathie met de melder 

• Geef uitleg over de rol van de Federatie API en spreek af over de volgende stappen 

Verzamelen van objectieve gegevens: 

• Ga niet op onderzoek uit, maar ga een aantal feitelijkheden na (inschattingsgesprek) 

• Breng in kaart wie de betrokken zijn en van wie je nog informatie nodig hebt om de situatie 

in te kunnen schatten 

• Maak een inschatting van hoe acuut de situatie is 

Communicatie en registratie: 

• Vertrouwelijk behandelen van de melding maar geen anonimiteit beloven (discretieplicht cfr 

beroepsgeheim) 

• meldingsplicht en rapportering (al of niet geanonimiseerd) van de melding aan het bestuur 

van de club  

Doorverwijzing bij acuut gevaar: 

• Wanneer de situatie een acuut gevaar betreft, verwijs je onmiddellijk door naar de 

hulpverlening of naar de politie (zie fase 3) 

• Check dit vermoeden van acuut gevaar bij 1712 of het CAW of VK 

Extra: 

• Als federatie heb je zicht op waar de betrokkenen en vooral de pleger nog actief is (in andere 

clubs, op stages, sportkampen…). Breng dit in deze stap ook in kaart en ga discreet na of er in 

de andere contexten ook zaken gebeurd zijn.  
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Fase 2 - Inschatten van de ernst & advies 
In deze fase probeer je tot een inschatting te komen van de ernst van de feiten. Divers intern of 

extern overleg kan je hierbij helpen indien nodig. Wanneer het duidelijk een groene of gele vlag 

betreft (geen of licht seksueel grensoverschrijdend gedrag) is dit niet steeds nodig. Bij ernstiger 

feiten is het goed een vorm van collegiaal overleg te plannen. Handel nooit alleen. 

Intern overleg: 

• De federatie API kan een vorm van collegiaal overleg houden met een aantal collega’s die 

mee kunnen helpen bij het maken van een inschatting. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren met  

de ethische commissie.   

• Organiseer dit gesprek snel en gebruik de elementen uit het inschattingsgesprek 

• Je kan gebruik maken van het Vlaggensysteem om de ernst te beoordelen 

• Ook  de wettelijke bepalingen en  de gedragscode kunnen helpen bij het maken van een 

inschatting 

Extern advies: 

• De federatie API kan terecht bij 1712 voor een extern advies. 

• Wanneer het minderjarigen betreft kan de federatie API ook bij het Vertrouwenscentrum 

Kindermishandeling van uw regio (wegwijzer) terecht. 

• Wanneer het volwassenen betreft, kan de federatie API bij het Centrum Algemeen 

Welzijnswerk (wegwijzer) terecht. 

• Extern advies bij de ICES. 

Advies formuleren: 

• Hou bij je advies rekening met de verwachtingen van de betrokkenen 

• Nagaan wat er intern moet gebeuren (korte/lange termijn) en naar welke doelgroepen en/of 
het nodig is om door te verwijzen naar hulpverlening, politie/justitie of tuchtrecht.  

• Indien het gaat over eerder lichte feiten (groene/gele vlag) zal er vaak een interne opvolging 
volstaan. Voor de reactiewijzen korte en lange termijn kan men zich baseren op het 
vlaggensysteem. 

• Bij rode en zwarte vlag kan men zich voor de interne opvolging ook baseren op de 
reactiewijzen per vlag, en doorverwijzen naar hulpverlening en/of politie/justitie en/of 
tuchtrecht van de federatie.  
 

Groene vlag Gele vlag Rode vlag Zwarte vlag 

 Interne opvolging:  

• Reactie korte termijn + afspraken 

• Aandacht voor veilige context en toezicht 

  Externe opvolging:  

• Afwegen doorverwijzing 
hulpverlening 

• Tuchtregeling 

  Aangifte: 

• Afwegen doorverwijzing justitie & 
andere maatregelen 

 

Communicatie: 
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• Maak afspraken over een terugkoppeling naar het clubniveau (club API en/of clubbestuur) 

• Spreek goed af over de terugkoppeling naar de betrokkene, de melder en eventueel andere 

betrokkenen 

• Let op dat de privacy van betrokkenen niet geschaad wordt (discretieplicht), wees je bewust 

van je rol als API m.b.t. schuldig verzuim en meldplicht 

Registratie: 

• Het advies wordt geregistreerd in het rapportage-instrument 

• De vertrouwelijkheid en discretieplicht wordt gerespecteerd, de documenten beveiligd 
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Fase 3 - (Meehelpen) Uitvoeren van het advies 
Voor het uitvoeren van het advies is de regie in handen van het clubbestuur, en heeft de federatie 

API enkel een adviserende en ondersteunende rol. Op vraag van het Clubbestuur kan de club of 

federatie API deeltaken opnemen. Er moet case per case bekeken worden wie de bestuurlijke 

verantwoordelijkheid heeft (bijvoorbeeld op een wedstrijd of evenement van de federatie. ) 

 groen geel rood zwart 

Interne 
opvolging 

Informeren, 
normaliseren 

(Ped)agogisch 
reageren 
Afspraken 
maken 
coaching 

(Ped)agogisch 
reageren 
Afspraken maken 
Toezicht en 
veiligheid 
garanderen 
Opvang 
betrokkenen 
Herstelbemiddeling 
Nazorg 

(Ped)agogisch 
reageren 
Afspraken maken 
Toezicht en 
veiligheid 
garanderen 
Opvang 
betrokkenen 
Herstelbemiddeling 
Nazorg 
Sancties 

Doorverwijzen 
hulpverlening en 
bemiddeling 

  Opvang slachtoffers 
Opvang plegers 
Opvang andere betrokkenen 
Bemiddeling  

Tuchtregeling 
 

 * Doorverwijzen naar tuchtcommissie 
Opvolgen besluiten  

Politie/justitie  * Aangifte bij politie door slachtoffer 
Aangifte door Club of federatie API 
Aangifte door derde 

 

Regie en verantwoordelijkheid: 

• De regie is in handen van het bestuur, die ook de verantwoordelijkheid neemt.  

• Als API start je zelf geen tuchtprocedure 

Interne opvolging: 

• Bij groene en gele vlag kan de federatie API adviseren hoe er (ped)agogisch kan gereageerd 

worden t.a.v. alle betrokkenen. Ook inzetten op het verduidelijken of herformuleren van 

afspraken, en/of coaching van de club hierbij, is een mogelijke actie.  

• Bij rode en zwarte vlag kan het van belang zijn om na te gaan hoe de veiligheid van 

betrokkenen kan worden verbeterd en hoe toezicht kan worden geoptimaliseerd.  

• Vaak moet er ook aandacht gegeven worden aan de opvang en nazorg van en voor alle 

betrokkenen in een incident. En in sommige gevallen kan het nodig zijn naar herstel te 

werken. 

• Bij zwarte vlag is het nodig na te denken over de toepassing van sancties of 

tuchtmaatregelen zoals die in het reglement zijn opgenomen. 

• Crisismanagement 

• communicatie 

Hulpverlening: 
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• Bij rode en zwarte vlag spreken we over slachtoffers en eventueel ook plegers, en kan een 

doorverwijzing naar de hulpverlening of professionele bemiddeling nodig zijn.  

• Daarmee stopt de verantwoordelijkheid van het Clubbestuur of de API niet, want ook na de 

doorverwijzing zal verdere opvolging en herstel nodig zijn. Maak goede afspraken over wat 

hier van de API wordt verwacht. 

Tuchtmaatregelen: 

• Als API kan je de tuchtmaatregelen voorstellen. Mogelijkheden zijn  

o Een berisping, verwittiging, vermaning of waarschuwing 

o Het verbod om deel te nemen aan één of meer activiteiten 

o Het verbod om rechten uit te oefenen 

o Het verbod om functies uit te oefenen 

o Schorsing voor bepaalde duur 

o Uitsluiting 

• Het opleggen en opvolgen van tuchtmaatregelen is de verantwoordelijkheid van het bestuur, 

die hiervoor beroep kan doen op een tuchtcommissie, en kan terugvallen op een 

tuchtprocedure (tuchtreglement) 

• *Het is ook mogelijk voor lichte feiten reeds een lichte tuchtmaatregel voor te stellen.  

Politie/Justitie: 

• API kan betrokkenen informeren over de mogelijkheid om klacht in te dienen bij de 

politie/justitie. Het gaat in dit geval over strafbare feiten. *Sommige ‘lichtere’ vormen zijn 

ook strafbaar (vb strafbaar sexisme) en hiervoor kan ook een aangifte gebeuren. 

•  Er zijn verschillende mogelijkheden om een strafrechtelijke procedure op te starten. Men 

kan zich: 

o burgerlijke partij stellen bij de onderzoeksrechter, of  

o een strafklacht neerleggen bij het parket, of 

o een aangifte doen bij de politiediensten. 

• Na het opstarten van de procedure kan een onderzoek worden geopend:  

o Een opsporingsonderzoek 

o Een gerechtelijk onderzoek 

• Hierop kan een zitting voor de bevoegde rechtbank volgen, of een seponering of 

buitenvervolgstelling 

• Een vonnis 

• Mogelijks een beroepsprocedure 
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Fase 4 - Nazorg en evaluatie 
In de nasleep van een incident is er vaak weinig aandacht voor de beleving en de gevolgen daarvan 

voor alle betrokkenen. Zo kunnen gevoelens van onveiligheid of onrecht lang blijven aanslepen en 

ervaren mensen nadelige gevolgen. Meestal hebben betrokkenen behoefte aan meer en betere 

nazorg. Hier opnieuw is de regie in handen van de Club, en kan de federatie API een adviserende rol 

spelen. 

Bovendien is gebleken dat hoe beter de organisatie de nazorg heeft georganiseerd hoe minder er 

sprake is van herhaling van dezelfde soort incidenten. Ook de transparantie over hoe het incident is 

opgevolgd, zorgt voor een gevoel van veiligheid en vertrouwen in de organisatie: 

• Organiseer nazorggesprekken met betrokkenen. Meestal is het goed kort na de incidenten 

mensen de kans en de ruimte  te geven om ervaringen te bespreken. Herhaal deze 

nazorggesprekken op korte termijn.  Hiervoor kan je ook terecht bij de diensten voor 

slachtofferhulp van het CAW (groepsdebriefing). 

• Heb ook aandacht voor de communicatie naar een bredere groep mensen 

• Je maakt best afspraken rond hoe het clubbestuur terugkoppelt na het uitvoeren van de 

stappen van het advies (naar federatie API) 

• Het incident wordt afgesloten met alle rechtstreeks betrokkenen, er is informatie over welke 

stappen zijn gezet, en welke nog zullen worden uitgevoerd 

• Het kan belangrijk zijn de gevolgen in kaart brengen 

Evaluatie van het proces bij alle betrokkenen kan waardevolle informatie geven over hoe de 

behandeling vanuit de club werd ervaren, en waar eventueel verbeterpunten zitten voor het beleid:  

• Zijn mensen tevreden over hoe het incident werd opgevolgd, verliep de communicatie goed, 

wat liep goed en wat kon anders? 

• De Federatie API kan suggesties doen aan het clubbestuur over hoe deze evaluatiegegevens 

kunnen verzameld en geïnterpreteerd worden. 
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Fase 5 - Verbeteracties in het beleid 
In veel gevallen is een incident een uitnodiging om kritisch naar het eigen beleid en de praktijk van 

de sportclub te kijken. Moeten er zaken worden aangepakt, zijn afspraken onduidelijk, is er teveel 

ruimte voor interpretatie, hoe wordt het toezicht uitgevoerd, zijn alle begeleiders vertrouwd met de 

basisafspraken enzovoort. Veel vragen dus. Tijd om een reflectie te maken en een paar 

verbeteracties voor te stellen en uit te voeren. 

Analyse van het incident: 

• Het is goed alle factoren die hebben bijgedragen aan het incident in kaart brengen, en de 

mogelijke oorzaken te onderzoeken. Het kan ook gaan om gebeurtenissen die aan het 

incident vooraf gingen 

• Maak ook een risicotaxatie nl wat is de kans dat zich dit nogmaals kan voordoen? 

Stel een lijst met mogelijke verbeteracties op. Je kan daarbij gebruik maken van: 

• De preventiedriehoek: Om een goed beeld te hebben van wat een integraal beleid betekent, 
en niet de fout te maken om enkel te investeren in meer controle of toezicht, is het 
belangrijk alle niveaus in het beleid eens onder de loep te nemen. De preventiedriehoek kan 
daarbij helpen, en maakt een onderscheid tussen reactiebeleid, preventiebeleid en 
kwaliteitsbeleid. 

• Een matrix  van verbeteracties geeft een voorbeeld van mogelijke acties op alle niveaus, en 
geeft je een werkwijze om een eigen beleidsmatrix in te vullen. 

• 6 beleidsinitiatieven werden eruit gelicht voor sportclubs. Afhankelijk van de inspanningen 
die een club kan doen.  

o Mijn club wil basisinspanningen leveren: een (1) wegwijzer (2) gedragscode en intern 

reglement, (3) sportbegeleiders: aanwerving en omkadering  

o Mijn club wil iets meer wil doen: (4) het vlaggensysteem, (5) een aanspreekpersoon 

integriteit , (6) een reactieplan 

o Mijn club wil dit thema volwaardig uitbouwen via een actieplan 
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Informatiefiches  
 

1. Communicatielijnen bij incidenten over lichamelijke en seksuele integriteit 

2. Hoe ga je in gesprek over SGG (gespreksvaardigheden en soorten gesprekken) 

3. Inschattingsgesprekken (checklist feitelijkheden, taxatie) 

4. Discretieplicht & beroepsgeheim & meldplicht 

5. Doorverwijzing naar tucht 

6. Doorverwijzing naar hulpverlening voor slachtoffer en/of pleger 

7. Doorverwijzing/melding naar politie/justitie 

8. Fasen in een strafrechtelijke procedure (wat kan/mag je doen in elke fase) 

9. Ethische commissie 

10. Het Vlaggensysteem 

11. Bemiddeling 

12. Tips voor crisiscommunicatie 

13. De preventiedriehoek en een beleidsmatrix 

14. Wegwijzer 

15. ICES  

16. Notities en rapportage 

17. Juridische begrippen en achtergrondinformatie  
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Fiche 1 - Communicatielijnen bij incidenten over lichamelijke en seksuele 

integriteit  
Wat? 

Goede afspraken, communicatielijnen en duidelijke aanspreekpunten voor lichamelijke en seksuele 

integriteit in het beleid kunnen er in een sportclub mee zorg voor dragen dat betrokkenen met een 

vraag of klacht over lichamelijke en seksuele integriteit terecht kunnen en dat daarbij de privacy niet 

wordt geschaad. 

Waarom?  

Bij twijfel, vermoeden of bij meldingen en vaststellingen is duidelijkheid over de communicatielijnen, 

de competenties, de bevoegdheden, procedure en taken een must. Onzorgvuldig communiceren kan 

verschillende nadelige gevolgen hebben.  

 

Algemene principes 

• Alertheid op signalen, uitspraken en vermoedens m.b.t. de lichamelijke en seksuele integriteit is 

een basishouding van iedere begeleider. Elke sporter moet kunnen rekenen op deze alerte 

basisattitude, en bij ieder lid van het team terecht kunnen. 

• Het is belangrijk om zo weinig mogelijk over de hoofden van betrokkenen te spreken, maar steeds 

in samenspraak met hen te werken, en hen (en eventueel hun ouders) te betrekken bij de 

stappen die worden gezet.  

• Iedere in de zaak betrokken persoon van het clubteam (bestuurder, API, directeur, etc.)  is 

verplicht informatie uit te wisselen met het oog op de verbetering van de organisatie en de 

werking. Elkeen dient deze informatie discreet te behandelen (discretieplicht). 

• Het doorgeven van gevoelige informatie aan anderen gebeurt bijgevolg zoveel mogelijk op basis 

van het beginsel “need to know, not nice to know”. Dit betekent dat enkel informatie die op dat 

moment noodzakelijk is om betrokkenen te begeleiden, kan worden doorgegeven. 

• Omgaan met geruchten, vermoedens of aantijgingen is vaak lastig omdat er veel onduidelijkheid 

is en men alle betrokkenen in hun waarde wil laten. We geven hier een aantal aanbevelingen. 

• De aanspreekpunten integriteit zijn in de communicatielijnen belangrijk, maar de 

verantwoordelijkheid blijft bij het bestuur. Zij moeten de beslissingen op clubniveau nemen. 
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Communicatielijnen 

We bekijken de mogelijke communicatielijnen per fase in het handelingsprotocol. 

 

Fase 0: melding 

Er is een incident, een of meerdere slachtoffers en een of meerdere plegers. Vaak zijn er direct 

betrokkenen, getuigen, of mensen die op de hoogte zijn.  

We gaan er hier van uit dat de eigen begeleider of trainer het eerste aanspreekpunt is voor de 

sporter. Het kan uiteraard ook dat een sporter rechtstreeks contact opneemt met de club API (indien 

aanwezig) of met de Federatie API of externe hulp. 

De persoon die contact opneemt met de club-of federatie API (de melder) kan zijn: het slachtoffer, 

de pleger, of een ander rechtstreeks betrokkene. Het kan ook een derde zijn, iemand die iets heeft 

opgevangen of die een melding heeft gekregen. 

Indien de melder een direct betrokkene is kan de API onmiddellijk een inschattingsgesprek voeren. 

Indien het geen direct betrokkene is, moet de API identificeren wie de betrokkenen zijn en met hen 

contact opnemen om een eerste inschatting te kunnen doen. Er wordt in dit laatste geval eerst 

contact opgenomen met het vermeende slachtoffer. 

Elk lid en elke medewerker van een club  kan aanspreekpunt zijn  hiërarchische meerdere en/of 

Club API of Federatie API 

Een melding: Elke clubmedewerker kan aangesproken worden en is dus in principe een 

aanspreekpunt. Een medewerker die beschikt over gevoelige informatie over een sporter (zowel als 

slachtoffer of als pleger van feiten binnen of buiten de sportcontext), zal deze informatie nooit op 

eigen houtje meedelen aan andere collega’s. Conform de afspraken daarover gemaakt, moet de 

hiërarchische meerdere en/of club API daarover worden geïnformeerd. Is er geen Club API dan kan 

elke medewerker ook rechtstreeks contact opnemen met de Federatie API. 
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Hiërarchische meerdere en/of club API  andere medewerkers of trainers? 

Het is ook mogelijk dat de andere medewerkers of trainers in beginsel niet, en later wel worden 

geïnformeerd over een bepaalde – gevoelige – problematiek waarmee een sporter kampt. Wat men 

graag zou willen weten, maar wat op dat moment niet strikt noodzakelijk is, wordt niet meegedeeld. 

Het is duidelijk dat deze informatie niet verder wordt verspreid. Medewerkers en vrijwilligers mogen 

deze informatie dus niet delen met anderen!  

Hiërarchische meerdere en/of Club API  Federatie API 

Nadat de hiërarchische meerdere en/of club API kennis hebben genomen van deze gevoelige 

informatie kan voor ernstige incidenten de Federatie API hierbij worden betrokken. De hiërarchische 

meerdere of club API bezorgt alle informatie aan de Federatie API. Dit gebeurt zoveel mogelijk in 

samenspraak met de sporter zodat deze weet wie er waarom geïnformeerd wordt. 

Medewerker  Federatie API 

De Federatie API kan door elke medewerker of trainer van een club worden gecontacteerd. Het is 

niet vanzelfsprekend om rechtstreeks contact op te nemen met een Federatie API om gevoelige 

informatie uit te wisselen, zonder vooraf de hiërarchische meerdere, of de Club API te informeren. In 

sommige omstandigheden, bijvoorbeeld wanneer een sporter zich in een acute gevaarsituatie 

bevindt, of wanneer er geen vertrouwen is dat de klacht intern goed zal worden opgevolgd, kan een 

medewerker rechtstreeks contact opnemen met Federatie API. Een dergelijke melding ontheft de 

medewerker echter niet van zijn verplichting om de hiërarchische meerdere te informeren en 

gebeurt dan ook best in samenspraak met deze hiërarchische meerdere of de club API. 

Iedereen  1712 

Op dit niveau (fase 0) kan elk vermoeden, onthulling of vaststelling gemeld worden aan 1712. De 

hulpverlener zal dan samen met de melder bekijken welke de stappen zijn die deze kan en moet 

ondernemen in deze situatie. 

 

Fase 1: In kaart brengen van situatie 

In deze fase moet de Federatie API zorgvuldig in kaart brengen over welke feiten het gaat, wie de 

betrokkenen zijn, wat de onduidelijkheden zijn, wat de stappen zijn die in dit dossier reeds gezet 

werden. Meestal is bijkomende informatie nodig, en dan zal de API met verschillende mensen 

contact nemen. Wat moet de API in kaart brengen? : 

o Wie zijn betrokkenen: mogelijke slachtoffer(s), mogelijke pleger(s), mogelijke andere 

betrokkenen (getuigen bijvoorbeeld)? 

o Wat is bekend over de feiten? Wat is nog niet bekend? Wat is nog niet duidelijk? 

o Wat zijn de bronnen: hoe zijn we de feiten te weten gekomen, waarop is het 

vermoeden gebaseerd? Wat is er concreet gezien en/of gehoord? 

o Welke belangrijke informatie (om in te schatten waarover het gaat) ontbreekt nog? 

Federatie API  melder 

Om deze informatie te verkrijgen zal de Federatie API contact hebben met het slachtoffer. Hier zal 

een inschattingsgesprek nodig zijn. Dit gebeurt best met voldoende zorg en aandacht voor de privacy 

van alle betrokkenen. Dit gesprek is geen ondervraging, de API moet niet aan waarheidsvinding doen. 



Handelingsprotocol   Versie 17/05/2018 

 
 16 

Belangrijk om aan het slachtoffer geen geheimhouding te beloven, aangezien de API niet gebonden is 

aan beroepsgeheim. Wijs ook op de discretie. 

Ingeval de feiten niet al te ernstig blijken, kan in tweede instantie contact opgenomen worden met 

de pleger en andere rechtstreeks betrokkenen. Besef wel dat de API geen onderzoeksinstantie is. 

Federatie API  Club API /clubbestuur 

De informatie wordt gedeeld met die personen (kringen van ambtsgenoten, zoals bv. bestuurder, 

API, directeur die belast is met de opvolging van deze dossiers) die de informatie nodig hebben in 

het kader van een goede opvolging van een concrete sporter (wie moet wat weten om op een 

verantwoorde manier met de betrokken sporter om te gaan?).. Het spreekt voor zich dat de 

informatie door deze personen niet verder wordt verspreid. Ze blijft m.a.w. beperkt tot de kring van 

ambtsgenoten waarmee de federatie API informatie heeft uitgewisseld. De club API en/of het 

bestuur kunnen enerzijds belangrijke informatie hebben, en anderzijds moeten zij op de hoogte zijn 

van het feit dat er een melding heeft plaatsgevonden.  

Federatie API  Clubteam 

De federatie API is geen drager van het beroepsgeheim maar het is niet vanzelfsprekend om 

gevoelige informatie uit te wisselen met een clubteam. De federatie API bespreekt dan ook telkens 

met de sporter wat zeker aan de club moet worden meegedeeld om zicht te krijgen op de situatie. 

Informatie die de sporter niet wenst uit te wisselen, wordt bij voorkeur niet uitgewisseld. Indien 

deze informatie echter noodzakelijk is voor de club om bvb alle betrokkenen te kunnen identificeren, 

kan de API in het belang van de sporter toch een deel  van deze informatie doorgeven. Strikt 

medische gegevens kunnen nooit uitgewisseld worden. Wijs hier opnieuw op het belang van de 

discretieplicht. 

Federatie API/Club API/clubbestuur  externen 

In deze fase informatie delen met derden is af te raden, en indien toch noodzakelijk moet dit met 

veel voorzichtigheid gebeuren. Tegelijk kan er al veel informatie gelekt zijn, die soms ook fouten en 

onterechte beschuldigingen betreft. Ga nooit in op concrete vragen.  Veel voorkomende fouten in de 

communicatie in deze fase zijn ontkenning, inertie en weerstand en verkramping. (zie fiche 

crisiscommunicatie) 

 

Fase 2: inschatten van ernst en advies 

Het overleg in deze fase heeft als doel te helpen om een inschatting te maken van de ernst van de 

feiten, en te helpen een advies te formuleren. Daartoe zal de Federatie API opnieuw in gesprek 

kunnen gaan met verschillende betrokkenen: 

Vragen als ‘Hoe het gesprek voorbereiden?’ ‘Hoe jezelf voorstellen als API?’ ‘Welke soort vragen kan 

je stellen?’ kan je vinden in de infofiche ‘in gesprek gaan’. Bedoeling van deze fase is te komen tot 

een inschatting van de situatie en tot het formuleren van een advies. Uit het gesprek kan een 

bevestiging komen van wat we weten of vermoeden, of er kan nieuwe informatie, tegenstrijdigheden 

en onduidelijkheden, ontkenning voorkomen 

De Federatie API komt tot het inschatten (voorlopig) van de vlag. Daartoe kunnen volgende 

communicatielijnen nodig en nuttig zijn: 

Federatie API  intern collegiaal overleg 
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Één van de richtlijnen bij deze fase is om nooit alleen te handelen, maar steeds af te toetsen bij 

collega’s. Het best kan een federatie API daarvoor terecht bij een intern collegiaal overleg of ethische 

commissie, die mee kan kijken en luisteren naar alle elementen van de situatie, en kan helpen met 

het formuleren van een advies. Hoe kan je dit snel organiseren, wie moet daarbij aanwezig zijn? 

Federatie API  (1712 ) CAW of VK, ICES 

Indien er geen intern overleg op korte termijn mogelijk is kan de Federatie API ook terecht bij 

professionele diensten zoals het VK of het CAW. De 1712 hulplijn (wegwijzer) heeft geen 

consultfunctie voor organisaties en kan verder ook geen opvolgingsstappen zetten. Je kan dus best 

rechtstreeks naar het lokale CAW of VK (wegwijzer) bellen. Het Centrum Algemeen Welzijnswerk 

(volwassenen) of het VK (minderjarigen) van de regio kan de Federatie API adviseren en ook concrete 

hulp aanbieden. Dit is een keuze die moet worden overwogen als het om ernstige feiten gaat en 

verdere hulpverlening noodzakelijk lijkt. Een derde mogelijkheid voor het inwinnen van advies is 

contact op te nemen met ICES. 

Federatie API  Club API en/of hiërarchisch meerdere club 

De Federatie API houdt de club API en/of de hiërarchisch meerdere van een club op de hoogte van 

de stappen die hij/zij zet om de situatie in te schatten, en van het resultaat van deze inschatting. Na 

intern overleg zal hij/zij ook een advies formuleren en dit advies doorgeven aan hen. Zij zullen 

hiermee discreet omgaan. 

Federatie API  betrokkenen 

De Federatie API houdt ook de rechtstreeks betrokkenen op de hoogte van de stappen die hij/zij zet, 

en in grote lijnen van de informatie die hierbij naar boven komt. Geef geen details, ook niet als een 

rechtstreeks betrokkene  hierom vraagt. Het gevaar bestaat dat betrokkenen het recht in eigen hand 

nemen, of dat de beschuldigde wraak zoekt of gealarmeerd raakt.  

Federatie API  clubteam 

Het is belangrijk dat een clubteam, na de rechtstreeks betrokkenen, als eerste op de hoogte is van 

het feit dat er een procedure is opgestart, wie daarvoor aanspreekbaar is, en dat zij een zicht krijgen 

op het verloop van de gesprekken. Ook hier opnieuw moeten mensen geen details krijgen, maar 

krijgen best richtlijnen over wat hierover desgevallend aan derden kan gecommuniceerd worden.  

Federatie API  leden van de club 

Voor zeer ernstige zaken, of bij incidenten waar reeds veel mensen van op de hoogte zijn, is het goed 

ook informatie te geven aan alle leden van de club. Doe dit niet op eigen houtje, maar spreek vooraf 

af met de hiërarchisch meerdere. Het is belangrijk dat mensen er vertrouwen in kunnen hebben dat 

de club de zaken op een goede manier aanpakt. Belangrijk in de communicatie is om vooral 

informatie te geven over wat de club onderneemt om de zaken te onderzoeken en aan te pakken. 

Dat voorkomt roddel, mensen die zich niet gehoord voelen, leden die naar de pers stappen, leden die 

de club verlaten enzovoort. 

Hiërarchisch meerdere club/Federatie API/Clubteam  externen en pers 

Hier opnieuw is het goed om af te spreken wat kan gecommuniceerd worden naar externen en pers, 

zonder de privacy te schenden van alle betrokkenen en zonder de rechten van de verdediging te 

schenden. (zie crisiscommunicatie) 

Clubteam  1712 
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Ieder lid van het clubteam kan informatie vragen bij 1712, of kan er terecht voor een gesprek of een 

hulpvraag (wegwijzer). 

Federatie API  ouders 

Uiteraard blijven de ouders, ook wanneer het om jonge sporters gaat, een belangrijke partner. Als 

eerste opvoedingsverantwoordelijke moeten ze ook als dusdanig worden erkend. Ondanks het feit 

dat ouders de eerste opvoedingsverantwoordelijke blijven, en beschikken over het ouderlijk gezag, 

is het niet langer vanzelfsprekend om gevoelige informatie waarvan hun kind wenst dat ze daarvan 

niet op de hoogte worden gebracht, zonder meer uit te wisselen. Hierdoor ontstaat er, meestal in 

zeer delicate en gevoelige situaties, een spanningsveld. Vanuit een begeleidingsperspectief bekeken 

is het immers vaak aangewezen dat de ouders betrokken worden bij de hulpverlening. De 

toegenomen handelingsbekwaamheid van de minderjarige kan dit in een aantal situaties echter 

bemoeilijken of zelfs beletten. 

Zodra een jonge sporter over voldoende oordeelsvermogen beschikt om zelfstandig over zijn 

persoonlijkheidsrechten te beschikken, is het niet geoorloofd dat een personeelslid, zonder 

medeweten van de jongere, gevoelige informatie doorgeeft aan de ouders van de sporter. Dit 

principe hanteren als uitgangspunt is niet steeds eenvoudig. Evenwel moet aanvaard worden dat 

minderjarigen reeds op jonge leeftijd een aantal rechten zelfstandig uitoefenen, waardoor het 

ouderlijk gezag aan invloed inboet. Als een jongere niet wenst dat zijn ouders geïnformeerd worden, 

zal er veel tijd geïnvesteerd moeten worden in overleg. Waarom wil hij/zij niet dat de ouders 

geïnformeerd worden? Is dit gerechtvaardigd? Op basis van een volledige context zal dit, samen met 

professionele hulpverleners, uitgeklaard moeten worden. Aan de minderjarige sporter een absolute 

geheimhouding garanderen t.a.v. zijn ouders kan een adequate hulpverlening soms beletten, 

vandaar dat dit aspect vaak het eerste en belangrijkste aandachtspunt is bij de begeleiding van een 

jonge sporter. 

Clubteam  ouders 

Wanneer er twijfel is omtrent het meedelen van bepaalde gevoelige informatie aan de ouders, vindt 

er best een voorafgaandelijk overleg plaats met de hiërarchische meerdere. Dergelijke delicate 

gesprekken gebeuren dan ook best niet alleen door het betrokken lid van het clubteam, maar steeds 

in samenspraak met de hiërarchische meerdere 

Hiërarchische meerdere  ouders 

Enkel deze kringen van ambtsgenoten (zoals bv. bestuurder, directeur die belast is met de opvolging 

van deze dossiers) zijn in beginsel gerechtigd om gevoelige informatie door te spelen naar de ouders.   

Ouders  club 

Ouders die aan de club gevoelige informatie verstrekken m.b.t. hun kind en daarbij uitdrukkelijk de 

boodschap meegeven dat hun kind niet mag weten dat de club over deze informatie beschikt, zorgen 

ervoor dat een clubteam in een zeer moeilijke, dubbele positie terecht komen. Elke begeleiding van 

jongere is immers onmogelijk omdat de club eigenlijk niet weet dat er een probleem is. In dergelijke 

situaties is het aangewezen dat de club, in overleg treedt met deze ouders om het gesprek met hun 

kind te mogen aangaan. In overleg moet dan gezocht worden naar de beste aanpak.  

(Zie ook http://wvg.vlaanderen.be/rechtspositie) 

 

http://wvg.vlaanderen.be/rechtspositie
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Fase 3 Uitvoeren van het advies 

In principe is de hiërarchisch meerdere van de club verantwoordelijk voor het uitvoeren van het 

advies. Hij of zij kan dit ook delegeren naar de Federatie API of naar een andere verantwoordelijke. 

Afhankelijk van het soort advies en de concrete actie, zijn volgende communicatielijnen mogelijk: 

Bij interne opvolging 

Federatie API/hiërarchisch meerdere  rechtstreeks betrokkenen 

De rechtstreeks betrokkenen worden op zijn minst geïnformeerd over de concrete acties waarvoor 

het bestuur zich engageert. Het kan ook nuttig zijn het advies af te checken bij de betrokkenen, 

hebben zij eventueel aanvullende suggesties of zien ze de aanpak anders?  

Federatie API/hiërarchisch meerdere  clubteam 

Het clubteam moet geïnformeerd worden over het advies en de concrete acties die het bestuur zal 

ondernemen. Daarnaast is het belangrijk medewerkers feedback te laten geven op de voorstellen en 

aanvullende suggesties te laten doen. De betrokkenheid op de oplossing zal daardoor verhogen.  

Federatie API/hiërarchisch meerdere  alle leden en ouders 

Bij gele vlaggen is het niet steeds noodzakelijk iedereen in de communicatie te betrekken.  

Bij doorverwijzing naar hulpverlening 

(Jeugd)hulpverleners zijn in principe gebonden aan het beroepsgeheim. Indien de club en de 

federatie API een sporter onvoldoende ondersteuning kunnen bieden, dan zal men deze 

doorverwijzen naar een meer specifieke vorm van (jeugd)hulpverlening. Deze beslissing wordt in 

samenspraak met de betrokkenen genomen, en het is aangewezen dat de club API minstens 

geïnformeerd wordt over dergelijke beslissingen. De federatie API zal hierover overleggen met de 

ethische commissie ; dit is meestal de aangewezen kring van ambtsgenoten zijn om dergelijke zaken 

te bespreken. 

Hiërarchische meerdere/Federatie API  externe (jeugd)hulpverlening 

In samenspraak met de betrokken sporter kan de hiërarchische meerdere of de Federatie API 

contact opnemen met de externe (jeugd)hulpverlening. Zij zullen later, samen nagaan welke 

informatie, op basis van het beginsel “need to know, not nice to know” wordt doorgegeven aan de 

leden van de sportclub indien dit absoluut nodig zou blijken. 

Clubteam  externe (jeugd)hulpverlening 

Een lid van het clubteam neemt normalerwijze niet zelf rechtstreeks contact op met de externe 

(jeugd)hulpverlening. In uitzonderlijke situaties, bijvoorbeeld bij een acute gevaarsituatie waarin een 

jonge sporter zich bevindt én de API is onbereikbaar, kan een lid van het clubteam contact opnemen 

met 1712, die gericht advies kunnen geven en doorverwijzen naar externe (jeugd)hulpverlening. De 

desbetreffende medewerker zal zijn hiërarchische meerdere ook zo snel mogelijk informeren. 

Externe (jeugd)hulpverlening  hiërarchische meerdere  

Externe (jeugd)hulpverlening kan over relevante informatie beschikken voor het team om op een 

pedagogisch verantwoorde manier om te gaan met een bepaalde sporter. Wegens het 

beroepsgeheim dat op deze hulpverleners rust is het ook voor hen verre van vanzelfsprekend om 

gevoelige informatie uit te wisselen met een club. Het is wel goed afspraken te maken om in de loop 

van de behandeling contact te hebben en eventueel belangrijke informatie te kunnen uitwisselen.  
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Externe (jeugd)hulpverlening  lid clubteam  

Het is niet aangewezen dat externe (jeugd)hulpverlening rechtstreeks leden van het clubteam 

contacteert en informeert. 

Bij tuchtregeling 

De API dient informatie te krijgen wanneer er belangrijke beslissingen genomen worden in het kader 

van een tuchtprocedure (bv. seponering, doorverwijzing naar / aangifte bij de tuchtcommissie, 

uitspraak van de tuchtcommissie (eerste aanleg én hoger beroep)). Dit dient de API in staat te stellen 

om zijn en verbetertrajecten en preventieve opdracht uit te voeren. In principe zal de API deze 

informatie dienen te krijgen van het bestuur (en dus niet rechtstreeks van de tuchtcommissie).  

De API zal zelf geen informatie geven aan derden (d.i. iedereen die niet betrokken is in de 

tuchtprocedure) omtrent een tuchtprocedure. 

Bij melding bij politie en justitie 

Wanneer een klacht wordt neergelegd bij politie of justitie, gebeurt het onderzoek extern door de 

bevoegde gerechtelijke diensten. De federatie of sportclub heeft weinig controle over het verloop 

en/of de duur van het onderzoek. Wanneer het bestuur op de hoogte zou zijn van bepaalde 

belangrijke beslissingen die genomen zijn in het kader van het strafdossier, zal het bestuur de API 

hierover informeren. In principe zal de API deze informatie dienen te krijgen van het bestuur bij wie 

de API op regelmatige tijdstippen kan informeren omtrent de stand van zaken.  De informatie die de 

API bekomt, kan de API in staat te stellen om zijn preventieve opdracht uit te voeren en 

verbetertrajecten voor te stellen.  

De API zal zelf geen informatie verspreiden omtrent een strafrechtelijke procedure. 

  

Fase 4: nazorg en evaluatie 

Na een incident komt het vaak voor dat veel mensen met vragen blijven zitten. Niet alleen over de 

feiten, maar ook over de aanpak en de gevolgen daarvan. Het is goed om daar ruimte voor te maken. 

Federatie API/hiërarchisch meerdere  rechtstreeks betrokkenen 

Spreek met de rechtstreeks betrokken af om contact te houden op korte termijn om zicht te krijgen 

op het verdere verloop van de uitvoering van het advies. Neem daarvoor zelf het initiatief en spreek 

af welke informatie hierover mag en kan gedeeld worden.  

Pols in dit gesprek ook naar de wijze waarop betrokkenen de behandeling en opvolging van een 

incident hebben ervaren, of er suggesties ter verbetering zijn, of het probleem voldoende is 

verholpen en aangepakt.  

Federatie API/hiërarchisch meerdere  clubteam 

Geef ook het team van de club de kans om te reflecteren op het gevolgde proces, en geef ruimte aan 

de vragen en twijfels of gevoelens van frustratie en onmacht die mogelijks het gevolg zijn van dit 

incident.  

Pols in dit overleg ook naar de wijze waarop betrokkenen de behandeling en opvolging van een 

incident hebben ervaren, of er suggesties ter verbetering zijn, of het probleem voldoende is 

verholpen en aangepakt.  
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Federatie API/hiërarchisch meerdere  leden en/of ouders 

Bij zaken die veel commotie hebben veroorzaakt kan het nuttig zijn een ledenvergadering of 

ouderavond te organiseren, die de bedoeling heeft uitleg te geven bij de gevolgde strategie. Het kan 

nuttig zijn hierbij ook experten uit te nodigen, die een bepaald perspectief wat duidelijker kunnen 

toelichten en kunnen antwoorden op vragen. 

 

Fase 5: beleid en verbeteracties 

In deze fase zal de federatie API het clubbestuur adviseren over mogelijke verbeteracties die kunnen 

helpen om problemen in de toekomst te voorkomen.  

Federatie API/hiërarchisch meerdere  clubteam 

In eerste instantie kan het nuttig zijn het clubteam te betrekken bij de denkoefening over welke 

verbeteracties nodig of wenselijk zijn. Hoe meer draagvlak een verbeteractie heeft, hoe meer kans 

dat ze ook daadwerkelijk een verschil zal maken op het terrein. 

Federatie API/hiërarchisch meerdere  leden en ouders 

Denk na over hoe verbeteracties en het beleid bevattelijk kunnen gecommuniceerd worden aan 

leden en ouders. Meestal is dit niet via een visietekst of een reglement, maar via een infogram, 

voorbeeld…  
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Fiche 2 - Hoe ga je in gesprek over seksueel grensoverschrijdend gedrag? 
Wat?  

Tips om een aantal soorten gesprekken goed voor te kunnen bereiden, de juiste vragen te stellen, 

gepast te communiceren en te luisteren. 

Waarom?  

Als Aanspreekpersoon Seksuele integriteit moet je  verschillende momenten met verschillende 

mensen in gesprek gaan over een incident.  In de fase waarin opvang en steun nodig is, of wanneer 

men probeert en inschatting te maken van de feiten, in de fase van het formuleren van een advies of 

in de uitvoering van het advies en nazorg. Gesprekspartners kunnen kinderen of jongeren zijn, 

slachtoffers of daders, ouders of begeleiders, besturen enzovoort. Een basis gespreksvaardigheden 

heb je dus zeker nodig. 

Algemene principes bij de voorbereiding 

• Maak een afspraak, spreek tijd en plaats af, hoeveel tijd je denkt nodig te hebben en wie bij 

het gesprek aanwezig zal zijn. Hou het gesprek kort maar zorg wel voor voldoende rust. 

• Noteer contactgegevens en geef uw contactgegevens, zodat mensen u kunnen bereiken. 

• Duid kort de wat je rol is en wat bedoeling van het gesprek is.  Geef ook aan wat je rol niet is 

(ik oordeel niet) 

• Geef ook steeds aan wat je met de informatie zal doen en wijs op het feit dat je als 

Aanspreekpersoon integriteit geen beroepsgeheim hebt, wel discretieplicht. 

• Zorg voor een rustige plaats met voldoende privacy en niet  teveel storende elementen. Zorg 

dat je gesprekspartner zich op zijn gemak kan voelen. Zorg dat je op ooghoogte van elkaar zit 

of staat, en voor een goede afstand/nabijheid.  

• Bereid je inhoudelijk en mentaal voor op het gesprek: wat wil je bespreken, hoe zal je het 

aanpakken, wat verwacht je te horen? 

• Zorg voor notitieboekje 

Aandachtspunten bij het gesprek 

• Een gesprek dient niet alleen om informatie in te winnen, je stuurt er ook belangrijke 

informatie mee uit, bewust of onbewust.  Door je kledij, non-verbaal gedrag, houding, wat je 

zegt en hoe je het zegt. Denk vooraf na over welk effect je beoogt en hoe je wil overkomen. 

• Besef dat de eerste vijf minuten vaak beslissend zijn bij de wederzijdse inschatting, pas je 

zoveel mogelijk aan aan de stijl van uw gesprekspartner. Probeer zo open mogelijk te staan, 

zet (voor)oordelen bewust van je af 

• Neem het initiatief , stel uzelf voor, herhaal nog eens de bedoeling, je rol, discretieplicht en 

wat je kan doen met de informatie. 

• Volg het stramien LSD 

o Luisteren: stel vragen en luister naar de antwoorden, neem een luisterende houding 

aan  en toon ook non-verbaal dat je volgt (knikken, oogcontact, m h …) 

o Samenvatten: zeg hoe je gehoord hebt wat de ander je vertelt en wat dit bij je 

oproept (denken, gevoelens…) 

o Doorvragen: je vraagt door op iets wat je verder wil uitdiepen, of wat onduidelijke is 

• Stel op een goede manier vragen. Dit kan zijn door: 

o Open vragen te stellen: Door open vragen te stellen nodig je je gesprekspartner uit 

veel informatie te geven. Open vragen stellen is een basisvaardigheid om goede 

gesprekken te kunnen voeren. Een open vraag is open naar je gesprekspartner. Je 
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geeft hem alle ruimte om een antwoord te bedenken. De vraag begint met een 

vraagwoord (wie, wat waar, wanneer, hoe) 

o Stel geen ‘waarom’-vragen, die vragen om een verantwoording en dit komt over als 

een beschuldiging 

o Neutraal te zijn: leg geen suggesties in de vraag vb ‘hebben ze dat wel op tijd 

gemeld?’ maar ‘wanneer hebben ze dat gemeld?’ 

o Een gesloten vraag kan handig zijn om te checken of je de informatie goed hebt 

begrepen of om samen te vatten: ‘Je hebt dit met je trainer zo afgesproken?’ 

• Vraag door op een antwoord als er meer duidelijkheid nodig is. Geef je gesprekspartner de 

kans dingen te concretiseren vb ‘Wat heb je precies afgesproken?’  ’Wiens voorstel wat dat?’ 

• Ga in op emoties 

o Van je gesprekspartner: door open vragen te stellen  (wat doet dat met jou?), door 

emoties te checken via gesloten vragen (je zegt dat je geschrokken was, klopt dat?) 

o Van de betrokkenen: hoe was dat voor x? Heeft zij daar iets over gezegd of laten 

zien? 

o Van jezelf: ik schrik hier wel van… 

• Reflecteer op het gesprek: hebben we alles besproken wat van belang is, was dit oké voor 

jou? 

Fouten en valkuilen 
Een goed gesprek loopt niet vast in een aantal goed gekende valkuilen 

• Suggestieve vragen en interpretaties: je legt je eigen interpretatie in de vraag en manipuleert 

de ander zijn antwoord 

• Je praat zelf te veel en vertelt ongevraagd dingen dieje zelf hebt meegemaakt 

• Je geeft ongevraagd je eigen mening en advies (“als ik jou was zou ik…”) 

• Je stelt verschillende vragen tegelijk (‘Is het nog al eens gebeurd of is het de eerste keer, 

wellicht heb je ook wel nog andere mensen gehoord die hetzelfde hebben meegemaakt’) 

• Je stelt vage vragen 

• Je geeft snel een eigen mening of oordeel (‘dat zou ik toch eerder hebben gemeld’) 

• Minimaliseer of bagatelliseer niet (‘ja dat komt wel vaker voor, dat went wel’) 

• Je let alleen op de woorden, maar neemt te weinig notitie van de non-verbale signalen 

• Je neemt een paternalistische toon aan (‘het zal wel over gaan, let op!’) 

• Je induceert schuldgevoelens (‘dat had je nu beter niet moeten doen’) of paniek en boosheid 

(‘is die nu helemaal onnozel?’) 

Soorten gesprekken 

Eerste opvang 

Als een incident recent is kan het nodig zijn eerste opvang te voorzien van de betrokkenen. De 

bedoeling is veiligheid te bieden, praktische hulp aan te bieden en informatie te geven, en 

vervolgafspraken te maken. 

Veiligheid en emotionele steun 

• Geef ruimte voor het verhaal en de emoties 

o Wat is er gebeurd, hoe is dit kunnen gebeuren 

o Wat is het effect op jou, op derden? 

o Wat heb je nu nodig om je veilig te voelen? 

• Geef aandacht en tijd 
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• Gebruik je empathie: bekijk en beleef de situatie door de ogen van je gesprekspartner. Je 

stelt best open vragen en gebruikt het LSD schema. Je geeft ook in woorden weer wat de 

ander beleeft (‘Ik merk dat je erg geschrokken bent’) 

• Stiltes zijn soms nodig 

Praktische hulp en informatie 

• Regel praktische zaken zoals telefoons, vervoer, vervanging,  

• Vraag wat je kan doen om de negatieve gevolgen te beperken 

• Geef hulp bij eventuele aangifte 

• Scherm de persoon af voor nieuwsgierige derden 

• Geef informatie over interne en externe procedures  

• Geef zicht op mogelijke vervolgstappen 

Vervolgafspraken 

• Wat moet er geregeld worden korte termijn, lange termijn? 

• Wie moet hierover geïnformeerd worden 

• Wie moet bij vervolggesprekken betrokken worden? 

Het klachtengesprek 

In dit gesprek ben je de ontvanger van een klacht De persoon kan zowel een lid zijn of een derde. 

Besef dat een goede klachtenbehandeling een hoeksteen is van een degelijk preventiebeleid, want 

het is vaak via klachten dat je op het spoor komt van mistoestanden. Ook hier onderscheiden we een 

aantal fases: 

(1) Stoom laten afblazen 

• Laat mensen hun hart luchten en laat hen uitpraten. 

• Luister actief. 

• Erken daarbij de gesprekspartners in hun gevoelens. Gebruik hierbij een ik-boodschap, dit 

komt minder aanvallend over: 

o ‘Ik merk dat je geschokt bent’ in plaats van ‘Het is niet nodig om zo geschokt te 

doen.’ 

o ‘Ik zie dat dit je erg kwaad maakt’ in plaats van ‘Je kunt je nu wel kwaad maken maar 

daar hebben we niets aan.’ 

 (2) De klacht helder krijgen 

• Nadat je de gevoelens hebt erkend kun je naar de inhoudelijke kern van de boodschap 

overgaan.  

• Vraag door om een compleet beeld te krijgen van de inhoud van de klacht. 

• Vat samen.  

 (3) Mogelijke wensen ter opvolging bespreken 

• Laat deze uit twee richtingen komen. 

• Presenteer jouw oplossing niet als de enige oplossing.  

• Formuleer samen met de klager een antwoord op de vraag wat de verwachtingen en wensen 

zijn 

 (4) Afronding & follow-up 
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• Maak concrete afspraken  over hoe de opvolging zal gebeuren 

• Geef aan wat jou rol hierin is 

• Maak afspraken over wat hierover mag gecommuniceerd worden met derden 

Nazorggesprekken 

Betrokkenen bij incidenten hebben niet steeds begeleiding nodig, maar aandacht voor nazorg is wel 

belangrijk. Dat kan door nazorggesprekken. Engageer bij ernstige zaken een professional hiervoor.  

Men spreekt vaak over drie nazorggesprekken, waarbij volgende zaken aan bod kunnen komen 

• Emotionele steun 

• Informeren naar beleving en reacties van betrokkenen en hun omgeving 

• Invloed van het incident op functioneren 

• Vragen naar noden, verwachtingen en wensen 

• Verloop van de opvolging van het incident 

Organiseer een eerste nazorggesprek snel na de eerste opvang, een tweede 2 weken tot een maand 

nadien. Een derde gesprek kan dan 6 tot 8 weken na het incident worden aangeboden.  

Groepsnazorggesprekken kunnen ook zinvol zijn, als een hele ploeg of team betrokken is geweest bij 

incidenten. Je kan terecht bij het CAW voor ‘groepsdebriefings’. 

Waar moet je op letten: 

• Breng alle betrokkenen samen in een ruimte waar men ongestoord met elkaar kan praten, 

laat geen buitenstaanders toe 

• Zorg voor een schikking waar men elkaar kan zien (een kring) 

• Geef de bedoeling weer van het gesprek namelijk om te delen wat we hebben meegemaakt, 

te delen wat we weten en aan te geven wat we nodig hebben 

• Zorg ervoor dat iedereen voldoende ruimte en tijd heeft om zijn verhaal te doen, verplicht 

geen mensen  

• Bespreek ervaringen en emoties, vragen en bezorgdheden 

• Geef informatie over de stand van zaken en over het verloop en opvolging van het incident 

• Bespreek of een follow up nodig is, en wanneer. 

• Sluit af 
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Fiche 3 - Inschattingsgesprekken 
Wat?  

Bij de rol van API hoort de verantwoordelijkheid om correct in te schatten welke de feiten zijn, 

zonder echter op onderzoek uit te gaan. Het is dus belangrijk in kaart te brengen wat reeds duidelijk 

is en waar er nog verdere informatie voor nodig is. Daarnaast probeert een API ook in te schatten 

wat de ernst van de feiten is en of de situatie acuut is. 

Waarom?  

Vermoedens, roddels, klachten, worden best zo snel mogelijk opgevolgd. Vaak gaat het om gevoelige 

informatie, en moet er zorgvuldig worden omgesprongen met deze gegevens. Bovendien zijn 

betrokkenen gebaat bij een snelle opvolging, zodat de nodige maatregelen kunnen worden genomen 

om de situatie aan te pakken. 

Tips voor het maken van een goede inschatting 
Een inschattingsgesprek is een gesprek waarbij een verheldering van een vermoeden nagestreefd 

wordt (taxatie). Per situatie probeer je alle actoren/betrokkenen in kaart te brengen. Je gaat kijken 

van wie je nog extra informatie nodig hebt om de situatie in kaart te brengen, we bekijken hier hoe je 

het gesprek aangaat met de sporter en de vermoedelijke pleger maar het kan dat je ook nog best 

andere mensen (ouders, clubleden, trainers,…) bevraagt. Ook voor hier gelden dezelfde 

basisprincipes. Het is niet de bedoeling vast te stellen of het misbruik daadwerkelijk heeft 

plaatsgevonden, het doel is het vermoeden helder te krijgen. Het is een kort en doelgericht gesprek 

dat ook tijdig stopt. 

In gesprek met het vermoedelijk slachtoffer 

Voorwaarden voor een dergelijk gesprek 

• Voer het gesprek op een rustige plek, waar de sporter zich veilig voelt. 

• De sporter wordt voorbereid op het gesprek. 

• De vragen zijn open (vermijd ja/nee-vragen) en niet suggestief. 

• De API is niet de persoonlijke begeleider van de sporter. 

• Je noteert liefst zo letterlijk mogelijk wat er door de sporter wordt gezegd. Presenteer in het 

verslag geen oordelen en wees voorzichtig met conclusies. 

Er zijn 3 scenario’s mogelijk 

Scenario A:  

De sporter vertelt het verhaal in één keer en krijgt alleen ondersteunende vragen als ‘hoe ging het 

dan verder? Wat gebeurde er toen?...’. Als het vermoeden op die manier helder wordt, kan het 

gesprek worden afgesloten. 

Scenario B:  

De sporter heeft instructies nodig om te praten. Deze kunnen als volgt worden geformuleerd: 

• Dit gesprek is niet voor straf. 

• Jij bent de baas over het gesprek, jij mag alles vertellen, maar je moet niet. Je beslist zelf wat 

je vertelt, en als het te moeilijk is mag je dit zeggen. 

• Als ik een fout maak mag je mij verbeteren. 

• Als ik een moeilijk woord gebruik dan is het goed om te vragen om uitleg. 

• Als je het echt niet weet dan mag je dat zeggen. Dat is beter dan iets te verzinnen. 



Handelingsprotocol   Versie 17/05/2018 

 
 27 

• Als ik twee keer hetzelfde vraag, dan ligt dat niet aan jou, maar dan heb ik iets niet goed 

begrepen. 

Als er toch nog weerstand is vanuit de sporter, exploreer je best wat er in de weg zit. Vaak is het 

angst. 

Scenario C: 

Informatie weggeven. Hier zal je aangeven wat je reeds weet of vernomen hebt, en de sporter laten 

reageren. Bijvoorbeeld zeg je: ‘de trainer heeft ons verteld dat je een huilbui hebt gehad na het 

zwemmen’. En ‘je hebt haar toen gezegd dat bepaalde sporters echt over de schreef zijn gegaan’… 

Pas op! Je kan hiermee ook mensen alarmeren. Als er meer aan de hand is kan het weggeven van 

informatie de aanleiding zijn om zich in te dekken of alles te ontkennen.  

Wat je beter niet doet 

• Vermijd indringend, langdurig oogcontact: dat kan bedreigend zijn. 

• Vermijd paniek. 

• Vermijd een heftige schrikreactie van uw kant. 

• Oefen geen dwang uit. 

• Dring niet aan op een gedetailleerd verhaal. 

• Verwacht geen direct vertrouwen van een slachtoffer. 

• Raak de persoon niet onverwachts of onnodig aan. 

• Vermijd irritatie bij uzelf bijvoorbeeld als de persoon onduidelijk of ambivalent is. 

• Vraag nooit waarom: dit kan zeer beschuldigend overkomen. 

• Uit geen beschuldigingen aan het adres van de dader. 

• Garandeer geen vertrouwelijkheid, maar neem geen stappen zonder de persoon daarin te 

kennen. 

In gesprek met de vermoedelijke pleger 

Is de vermoedelijke pleger een kind of jongere, is het goed om ook dit verhaal te beluisteren. Dit 

gesprek verschilt niet zo erg van een gesprek met een slachtoffer. Is de pleger een volwassene, en 

gaat het over ernstige feiten, ben je best dat je dit gesprek om diverse redenen  aan een professional 

overlaat.  

Extra aandachtspunten, geeft men ook volgende mee: 

• Oordeel niet over de waarheid van het verhaal. 

• Vermijd uitspraken of non-verbaal gedrag waaruit veroordeling van de persoon blijkt. 

• Geef een idee over de feiten zonder details te onthullen, en zonder de identiteit van het 

slachtoffer of andere betrokkenen weg te geven: presenteer het verhaal van het slachtoffer 

als ‘feiten’, en geef de verdachte zo weinig mogelijk gelegenheid de feiten te ontkennen. 

• Geef de verdachte niet het gevoel dat je zijn of haar verhaal gelooft. 

• Hou het bij het concrete gedrag, doe geen uitspraken over de persoon. 

• Toon begrip voor het feit dat het moeilijk is om over de gebeurtenissen te praten. 

• Bij vage antwoorden, stel bijkomende open vragen zoals ‘wat bedoel je precies?’  

• Benadruk wat de verdachte te winnen heeft met open kaart te spelen (geen geheim en 

angst). 

• Ga in op de gevoelens van de verdachte bij het ‘beschuldigd worden’ van feiten. 
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Checklist criteria Vlaggensysteem 

Observatie van gedrag Richtvragen 

Toestemming 

Kunnen de betrokkenen grenzen voelen en 

grenzen aangeven? 

Is er voldoende veiligheid? 

Ondermijnen hun ideeën over seks wederzijdse 

toestemming? 

Is er kans op paniekreacties? 

Kunnen ze doorgaans goed communiceren? 

Hebben ze een permissieve attitude tegenover 

dwang? 

Hoe gaan ze doorgaans om met grenzen van 

anderen? 

Heb je hier een goed gevoel bij? 

Wat zou er gebeuren als je zou weigeren?  

Vind je het belangrijk dat de ander akkoord gaat? 

Wat zou je doen/voelen als de ander zou 

weigeren? 

 

Vrijwilligheid 

Zijn ze in staat om effectief in verzet te gaan of 

plegen ze symbolisch verzet? 

Is één van de betrokkenen geneigd anderen 

terwille te zijn, vertoont hij/zij aanklampend 

gedrag? 

Observeer je emoties bij de betrokkenen? Zijn ze 

positief of negatief? 

Is één van de betrokkenen op zoek naar 

aandacht? 

Heb je weet van eerdere vormen van dwang, 

chantage of dreigement? 

Zie je één van de betrokkenen in staat om dit 

gedrag te stellen? 

Is één van de betrokkenen makkelijk te verleiden 

met materiële beloning of geld? 

Is er verbale druk of geweld uitgeoefend? 

Is er sprake van manipulatie? Chantage? 

Misleiding? 

Is er fysiek geweld gebruikt (duwen, trekken, 

roepen)? 

Wat voel je? 

Wat denk je dat voelt de ander voelt? 

Heb je het gevoel dat een beetje druk uitoefenen 

oké is? 

Ben je blij? Ben je bang en waarvoor? 

Heb je de ander bang gemaakt/heeft de ander 

jou bang gemaakt? 

Wat zou er gebeuren als je weigert? 

Heb je aangedrongen/heeft de ander 

aangedrongen? Hoe? 

Heb je een beloning beloofd of gekregen? 

Had je het gevoel te kunnen weigeren? 

Was het leuk, plezierig? Wat was plezierig? 

Was het niet fijn? Wat was niet fijn? 



Handelingsprotocol   Versie 17/05/2018 

 
 29 

Is er een wapen gebruikt? 

Heb je voldoende zicht op de werkelijke situatie? 

(de betrokkene kan sociaal wenselijke 

antwoorden geven uit angst voor reacties uit de 

omgeving). 

Gedraagt de betrokkene zich anders dan anders? 

Gelijkwaardigheid 

Is er sprake van een groot leeftijdsverschil? Welk 

leeftijdsverschil vind je nog aanvaardbaar?  

Is er sprake van misbruik van de zwakke positie 

of situatie van één van de betrokkenen? 

Is er sprake van een groot verschil in positie 

binnen de club? 

Is er een inspanning gebeurd om 

ongelijkwaardigheid te creëren (afhankelijkheid, 

schuld, isolatie, zwijgplicht)? 

Is er opvallende ongelijkwaardigheid in termen 

van fysieke kracht, biologische ontwikkeling, 

mentale rijpheid of intelligentie? 

Is er opvallende ongelijkwaardigheid in termen 

van seksuele ervaring? 

Is er ongelijkwaardigheid in termen van positie, 

status, populariteit of macht? 

Zijn ze ongelijkwaardigheid in aantal? 

Is er overwicht door omstandigheden? 

Zijn er grote verschillen in de culturele 

achtergronden? 

Wie heeft het hier voor het zeggen? 

Moet de ander luisteren naar jou? 

Wat heb je gedaan om elkaar te helpen? 

Was één van jullie dronken, onder invloed van 

drugs, in een zwakkere positie? 

Was één van jullie de baas? Of hebben jullie 

alletwee evenveel te zeggen in deze situatie? 

Wie nam het initiatief? 

Heb je het gevoel dat je tegen de ander op kan? 

Begrijp je wat de ander bedoelt? Denken jullie er 

gelijkaardig over? 

Passend voor ontwikkeling(enkel voor minderjarigen) 

Is er nog gedrag aanwezig dat thuishoort in 

jongere leeftijdcategorieën? 

Wat heeft de betrokkene geleerd in verband met 

seksueel gedrag? 

Is er reeds ervaring met seksueel 

grensoverschrijdend gedrag of misbruik? 

Is er vermijding of aversie tegenover seksualiteit? 

Is er masturbatie? Gebeurt masturbatie privé? 

Heb je zicht op welke ervaringen bij welke 

leeftijd horen? 

Welke ervaringen heb je zelf? Hoe en met wie? 

Wat heb je anderen binnen de sportclub al zien 

doen? 

Hoe voel je je hierbij? 

Waar ben je zelf mee bezig op vlak van 

seksualiteit? 
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Is er sprake van seksualisering? 

Is er een vroege start? 

Welke voorbeelden en boodschappen heeft de 

betrokkene gekregen? 

 

Zijn er zaken die je zou willen vragen/weten? 

Is er iets waar je mee zit?  

Heb je ergens schrik of angst voor? 

Heb je zicht op mogelijke risico’s? 

Heb je zicht op hoe je risico’s kan verkleinen? 

Observatie van gedrag Richtvragen 

Gepast voor context 

Hebben de betrokken personen inzicht in sociale 

normen en waarden? 

Krijgen ze in hun thuismilieu de kans om te leren 

over sociale normen? 

Is er sprake van overbescherming? 

Wordt seksueel experimenteergedrag afgeremd 

of gestimuleerd? 

Is er een risicovolle context voor het kind of de 

jongere? 

Is er individuele aandacht en informatie op 

niveau van de jongere? 

Is er steun vanuit de thuisomgeving? 

Zijn er duidelijke en expliciete regels over welk 

gedrag in de familie- of groepscontext mogelijk 

is? 

Is er een context waar ze ervaringen kunnen 

opdoen in alle privacy? 

Laat de context experimenteren toe? 

 

Heb je zicht op de mogelijke risico’s in deze 

context? 

Weet je waar je terecht kan met je vragen? 

Heb je het gevoel dat je door je omgeving wordt 

gesteund? 

Ken je de regels over wat wel en niet mag hier en 

in andere situaties? 

Heb je je afgezonderd zodat anderen je niet 

konden zien? 

Heb je voor voldoende veiligheid gezorgd? Hoe? 

Heb je erover gewaakt dat je niet kon gestoord 

worden? Hoe? 

Ken je de regels over wat wel en niet mag hier? 

Zijn er plaatsen waar je dit wel mag doen? 

Welke? 

Is er iemand in je omgeving met wie je over 

seksualiteit kan spreken?  

 

Observatie van gedrag Richtvragen  

Zelfrespecterend 

Kan de betrokkene de gevolgen van eigen gedrag 

inschatten? 

Wordt de betrokkene gepest, uitgesloten of raar 

bekeken om zijn/haar gedrag? 

Zijn er negatieve gevoelens of gevolgen? 

Is er verwarring, paniek of angst? 

Heb je er positieve of negatieve gevoelens bij? 

Voel je spijt, schaamte, schuld of verdriet? 

Heb je pijn of ben je ongerust over de gevolgen? 

Ben je blij? Voel je je hier goed bij? 

Ben je tevreden over wat er is gebeurd? 

Heb je een idee wat de gevolgen van je gedrag 
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Is de betrokkene doorgaans in staat zichzelf en 

de situatie goed in te schatten? 

Komt de betrokkene mentaal sterk over? 

Is het seksuele zelfbeeld sterk? 

Is er kans op gezondheidsrisico? 

Is er een sociaal nadeel of voordeel? 

Is de betrokkene gekwetst, bang of stil? 

Is de betrokkene boos, gefrustreerd of agressief? 

Is er winst of schade door het gedrag? 

Is er risico op misbruik van vertrouwen? 

Is er mogelijk gevaar? 

kunnen zijn? 

Voel je je veilig en heb je een gevoel van controle 

over de situatie? 

Ben je gerust over de gevolgen? 

Heb je het gevoel dat je zelf mag bepalen wat je 

op vlak van seks wil doen? 

Heb je een idee over hoe je je eigen seksualiteit 

wil vorm geven? 
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Fiche 4 - Discretieplicht van de API 
Wat?  

Wanneer een API geconfronteerd wordt met een incident, is het belangrijk dat de API een zekere 

discretie in acht neemt.  

Waarom?  

Een API moet kunnen luisteren en empathie tonen met het slachtoffer. Daarnaast dient hij/zij een 

vertrouwensrelatie te hebben met de bevoegde personen binnen de sportclub of de sportfederatie. 

Discretie is hierbij van groot belang. 

Concreet  

Discretie betekent niet dat zaken geheim worden gehouden. Het betekent wel dat je voorzichtig bent 

met de informatie waarover je beschikt (geen informatie laten rondslingeren en vertrouwelijke of 

gevoelige informatie niet aan eender welke derde meedelen), dat je vooraf zorgvuldig afweegt welke 

informatie relevant is en wat kan of moet meegedeeld worden aan andere personen of organen van 

de sportclub of de sportfederatie die ter zake een bevoegdheid hebben. Het is immers belangrijk dat 

je je als API gedraagt zoals elke andere, redelijke en voorzichtige persoon zou doen in dezelfde 

omstandigheden. Bij jouw beslissing als API om bepaalde feiten waarvan je kennis hebt genomen aan 

te kaarten binnen de sportorganisatie, houd je rekening met (i) de ernst van de feiten op basis van de 

ontvangen informatie, (ii) het belang van de sportorganisatie dat erin bestaat de goede orde en 

correcte werking van de vereniging te verzekeren, (iii) het belang van het slachtoffer om het nodige 

begrip en bijstand te ontvangen en (iv) het belang van de vermeende pleger die ook recht heeft op 

verdediging en een vermoeden van onschuld.  

Discreet zijn betekent ook dat je geen informatie verspreidt of meedeelt aan mensen die ter zake 

geen beslissingen kunnen nemen of geen bevoegdheid hebben. Roddelen en het verspreiden van 

geruchten zijn volledig uit den boze!  

Wie inzake seksueel grensoverschrijdend gedrag precies een bevoegdheid heeft in de 

sportorganisatie, verschilt in elke sportorganisatie (het kan bijvoorbeeld gaan om één of meerdere 

leden zijn van de raad van bestuur, een directeur, één of meerdere leden van de ethische commissie, 

etc.). Informeer je op voorhand bij de sportorganisatie en de sportfederatie wie ter zake bevoegd is 

en kom tot concrete afspraken ter zake indien deze nog niet zouden bestaan, zodat je weet tot wie je 

je als API binnen de sportorganisatie kan richten. Zorg ervoor dat de persoon aan wie je informatie 

meedeelt zich ook discreet opstelt, zeker wanneer dit de wens is van het slachtoffer. 

Discreet zijn is uiteraard niet hetzelfde als geheim houden. Het is zeker niet de bedoeling dat een API 

alles voor zichzelf houdt. Een API is niet gebonden door het beroepsgeheim.  

Wanneer je als API geconfronteerd wordt met ernstige feiten die je voldoende bewezen acht, kan er 

beslist worden om hiervan aangifte te doen bij de politie. Raadpleeg waar mogelijk eerst de 

verantwoordelijken binnen de sportorganisatie. Een gezamenlijke beslissing om een klacht neer te 

leggen bij de beslissing draagt de voorkeur weg.  

Als je zelf getuige bent van feiten van grensoverschrijdend gedrag die zich op dit moment voordoen, 

dien je het slachtoffer alle nodige hulp te verlenen, rekening houdend met je kennis en kunde. Dit 

kan erin bestaan dat je het slachtoffer opvangt, de nodige eerste hulp bij ongevallen aanbiedt of 

onmiddellijk gespecialiseerde hulpverlening zoekt, dan wel de hulpdiensten/veiligheidsdiensten 

contacteert. 
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Samenvatting van de aandachtspunten 

• Discretie is geen geheimhouding. Discretie betekent dat je zorgvuldig bent met gevoelige 

informatie en dat je goed overweegt aan wie je deze informatie meedeelt.  

• Deel enkel informatie mee aan de personen of instanties binnen de sportorganisatie die ter 

zake bevoegd zijn.  

• Weet tot wie je je kan richten binnen de sportorganisatie. Zorg ervoor dat hieromtrent op 

voorhand duidelijke afspraken gemaakt zijn. Deze personen of instanties dienen zich tevens 

discreet op te stellen. 

• Hou rekening met alle betrokkenen en belangen: 

o Een slachtoffer wil erkend worden en gehoord, maar wil tegelijk zijn of haar privacy 

gerespecteerd zien.  

o Een vermeende pleger heeft recht op verdediging, en zijn of haar schuld is pas een 

feit nadat er een bekentenis is of een uitspraak. Dus ook het recht op privacy en het 

recht op verdediging mag niet worden geschonden. 

o Een sportclub wenst haar interne werking en goede orde te verzekeren. 

• Wanneer je zelf getuige bent van strafbare seksuele misdrijven, dien je het slachtoffer alle 

hulp te bieden die je op dat moment redelijkerwijze kan bieden.  
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Fiche 5 - Doorverwijzing naar tucht 
Wat?  

Bepaalde feiten van seksueel grensoverschrijdend gedrag kunnen ook tuchtrechtelijk gesanctioneerd 

worden binnen de sportorganisatie.  

Waarom?  

Een tuchtprocedure is niet hetzelfde als een strafrechtelijke procedure. Een strafrechtelijke 

procedure wordt onderzocht door het parket of een onderzoeksrechter, waarna de zaak kan 

verwezen worden naar de correctionele rechtbank. Een tuchtrechtelijke procedure komt nooit voor 

een rechtbank, maar wordt behandeld door de bevoegde instantie binnen de sportorganisatie zelf. 

De doelstelling van een tuchtprocedure is ervoor te zorgen dat de vermeende dader binnen de 

sportorganisatie gesanctioneerd kan worden voor de daden die hij/zij stelde wanneer deze bewezen 

worden. Een tuchtprocedure is met andere woorden een zuiver interne aangelegenheid binnen de 

sportorganisatie. Het regelt in hoofdzaak de relatie tussen de sportorganisatie en de vermeende 

pleger.  

Een tuchtprocedure kan leiden tot een tuchtrechtelijke sanctie. Een dergelijke tuchtrechtelijke 

sanctie kan gaan van een verwittiging tot de uitsluiting uit de sportorganisatie. Het is belangrijk te 

weten dat een tuchtprocedure nooit kan leiden tot een gevangenisstraf of geldboete voor de pleger 

of een schadevergoeding die toegekend zou worden aan het slachtoffer. 

Concreet  

Hoe een tuchtrechtelijke procedure opgestart wordt, verschilt van sportorganisatie tot 

sportorganisatie. Informeer je hierover op voorhand. Het is mogelijk dat een tuchtinstantie pas gevat 

wordt zodra er een klacht is van het slachtoffer. Het is tevens mogelijk dat in het betrokken 

reglement voorzien wordt dat bijvoorbeeld het bestuur van de sportorganisatie zelf een 

tuchtrechtelijke procedure kan inleiden voor de bevoegde instantie. 

Het is ook mogelijk dat het bevoegde orgaan binnen de sportorganisatie preventieve 

ordemaatregelen (ook bewarende maatregelen genoemd) neemt nog vóór er een tuchtrechtelijke 

procedure opgestart is. Dergelijke preventieve ordemaatregelen kunnen bijvoorbeeld bestaan in een 

verscherpt toezicht of de preventieve schorsing.  
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Fiche 6 – Doorverwijzing naar hulpverlening 
Wat?  

Hier krijg je meer informatie over hoe je iemand doorverwijst naar hulpverlening; wanneer en hoe je 

dat gesprek aangaat. Waar je terecht kan voor welke hulpverlening vind je terug in de sociale kaart. 

Deze tips gelden zowel voor het doorverwijzen van (mogelijke) plegers als voor de slachtoffers en 

andere betrokkenen; ook ouders, trainers, clubleden, … kunnen nood hebben aan verdere 

begeleiding.  

Waarom?  

Als API is het een van je taken om te luisteren naar wat mensen je vertellen. Het is zeer belangrijk dat 

ze zich gehoord voelen en dat je met hen op de juiste manier over de feiten kan praten. Je bent als 

API echter geen hulpverlener. Het is belangrijk dat betrokken dit weten en dat ze informatie krijgen 

over waar ze wel terechtkunnen voor verdere begeleiding. 

Tips voor het doorverwijzingsgesprek 

• Zorg dat je op voorhand je opzoekingswerk hebt verricht en weet naar welke instanties je 

mogelijks kan doorverwijzen. 

• Creëer een veilige ruimte en trek voldoende tijd uit. Zorg dat er een aparte ruimte voorzien is 

voor het gesprek en dat niemand jullie zal komen storen. Vertel dat je er bent om naar de 

betrokkene te luisteren maar dat je geen hulpverlener bent en dus graag mee wilt nadenken 

over mogelijke hulpbronnen. 

• Niet iedereen weet wat hulpverlening precies inhoudt. Schets kort wat hulpverlening kan 

inhouden voor hen; individuele gesprekken met een psycholoog, groepstherapie, 

zelfhulpgroepen, hulplijnen, … 

• Vraag waar zij nood aan hebben. Maak duidelijk dat je hen niets wilt opleggen, dat het aan 

hen is om te beslissen of en waar ze hulp zoeken. Jij bent er enkel om hen hierover te helpen 

nadenken. 

• Als ze graag doorverwezen worden vraag je of ze graag de informatie meekrijgen om dan zelf 

contact op te nemen of dat ze meer ondersteuning nodig hebben. Het kan voor de 

betrokkenen aanvoelen als een grote drempel om zelf hulpverlening te contacteren. Je kan 

aanbieden om samen te bellen voor een afspraak of om de eerste keer dat ze een afspraak 

hebben mee te gaan.  

• Hulpverlening werkt niet als het wordt opgedrongen en niet iedereen heeft nood aan 

verdere begeleiding op dat moment. Het kan soms genoeg zijn om mee na te denken over 

wie in hun persoonlijke kring ze hierover kunnen aanspreken en duidelijk te maken dat ze op 

een later moment, wanneer ze wel de nood voelen aan doorverwijzing, steeds bij jou terecht 

kunnen. 

• Noteer op voorhand enkele hulpverleningsinstanties (met wat extra uitleg en 

contactgegevens) en zorg dat je dit papier bij de hand hebt. Als betrokkenen aangeven op dit 

moment geen verdere hulpverlening te wensen kan je het papier meegeven. Je kan dan 

zeggen ‘ik begrijp dat je op dit moment geen nood hebt aan begeleiding of dat je hier niet 

graag met mij over praat. Ik geef je alvast deze informatie mee, aan jou om te beslissen wat 

je er mee doet’. 
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Fiche 7 - Doorverwijzing naar politie/justitie - aangifte/burgerlijke 

partij/benadeeld persoon 
Wat?  

Wanneer feiten van seksueel grensoverschrijdend gedrag strafrechtelijk gesanctioneerd worden 

(zedendelicten), kan strafrechtelijk opgetreden worden. De doelstelling van het strafrecht strekt 

ertoe de maatschappij op zijn geheel te beschermen tegen handelingen die wettelijk niet toelaatbaar 

zijn in een samenleving.  

Waarom?  

Bij een strafrechtelijke procedure gaat de rechtbank na of de vermeende dader gestraft kan worden 

voor de daden die hij/zij stelde. 

Een strafrechtelijke procedure kan leiden tot een gevangenisstraf of geldboete of andere 

(alternatieve) sancties die opgelegd worden aan de dader, evenals een schadevergoeding die 

toegekend wordt aan eenieder die schade heeft geleden door het misdrijf (het slachtoffer) en zich 

burgerlijke partij stelde. 

Concreet 

Er zijn verschillende mogelijkheden om een strafrechtelijke procedure op te starten. Men kan zich: 

• burgerlijke partij stellen bij de onderzoeksrechter, of  

• een strafklacht neerleggen bij het parket, of 

• een aangifte doen bij de politiediensten. 

Het is ook mogelijk om tussen te komen in een reeds bestaande strafrechtelijke procedure door zich  

burgerlijke partij te stellen. Een burgerlijke partijstelling is mogelijk tot het ogenblik van de sluiten 

van de debatten voor de rechtbank van eerste aanleg. Een burgerlijke partijstelling zorgt ervoor dat 

een schadevergoeding kan toegewezen worden aan het slachtoffer ingeval de dader veroordeeld 

wordt. 

Het is aan te bevelen om zich te laten bijstaan door een advocaat, zelfs wanneer dit wettelijk niet 

vereist is. 

Wanneer men enkel op de hoogte wenst te worden gehouden van een hangende procedure zonder 

zich burgerlijke partij te stellen (en dus zonder een schadevergoeding te vragen) kan men een 

verklaring van benadeelde persoon doen. Een dergelijke verklaring 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,…) in de strafrechtelijke procedure. 

  



Handelingsprotocol   Versie 17/05/2018 

 
 37 

Fiche 8 - Fasen in een strafrechtelijke procedure 
Wat?  

Onderstaande tekst geeft een overzicht van de verschillende fasen in een strafrechtelijke procedure.  

Concreet 

1. Opstarten van de procedure 

a. Indienen van een klacht bij parket (procureur des Konings) of politie.  

b. Burgerlijke partijstelling bij de onderzoeksrechter 

Indien je louter op de hoogte wil gehouden worden van het verloop van de strafrechtelijke 

procedure en/of bepaalde stukken wenst te kunnen toevoegen aan het dossier en/of inzage 

in het dossier te krijgen, kan je een verklaring van benadeelde persoon indienen. 

2. Er wordt een onderzoek geopend 

a. Opsporingsonderzoek door de procureur des Konings 

Na dit onderzoek kan de procureur o.a. beslissen om de zaak te seponeren of de 

verdachte te vervolgen voor de correctionele rechtbank. 

 

b. Gerechtelijk onderzoek door de onderzoeksrechter 

Na het gerechtelijk onderzoek maakt de onderzoeksrechter het dossier over aan de 

procureur des Konings. Hij kan aan een onderzoeksgerecht (dit is de raadkamer) 

vragen om de verdachte door te verwijzen naar de correctionele rechtbank (als de 

schuld voldoende bewezen is). Hij kan de raadkamer tevens vragen om de verdachte 

buiten vervolging te stellen (als er geen of te weinig aanwijzingen van schuld zijn). 

 

3. Indien geen seponering of buitenvervolgingstelling: zitting voor de bevoegde rechtbank 

a. In dergelijk geval wordt de vermeende dader gedagvaard voor de bevoegde 

rechtbank (vaak is dit de correctionele rechtbank). 

b. Vaak wordt een procedurekalender vastgesteld om de partijen de gelegenheid te 

geven schriftelijk hun argumenten uiteen te zetten. 

c. Er wordt tevens een zitting vastgesteld om de partijen de gelegenheid te geven 

mondeling hun standpunt en argumenten uiteen te zetten. 

d. Na de zitting worden de debatten gesloten en zal de rechtbank een beslissing nemen 

binnen de door haar vastgestelde termijn (meestal ongeveer 1 maand na de zitting). 

 

4. Na het vonnis van de correctionele rechtbank loopt een bepaalde termijn waarbinnen de 

partijen hoger beroep kunnen aantekenen. Indien dat het geval is, komt de zaak voor het Hof 

van Beroep. Deze procedure kent ongeveer eenzelfde verloop als de procedure voor de 

correctionele rechtbank. Na de zitting wordt een arrest gewezen door het Hof van Beroep. 

  



Handelingsprotocol   Versie 17/05/2018 

 
 38 

Fiche 9 - Ethische commissie 
Wat? 

Een ethische commissie is een adviesorgaan binnen de sportfederatie dat instaat voor het 

verstrekken van adviezen bij ethische vraagstukken, zowel reactief op vraag van een federatie-API bij 

het behandelen van incidenten van grensoverschrijdend gedrag, als proactief aan het 

federatiebestuur of -management over het integriteitsbeleid van de organisatie. 

Reactief advies bij incidenten 
Tijdens fase 2 van het handelingsprotocol maakt de federatie-API een inschatting van de ernst van de 

feiten. Een federatie-API doet dit zelf of, indien nodig, roept de hulp in van de ethische commissie. 

De commissie baseert zich hiervoor op de verzamelde gegevens uit fase 1. Het advies van de 

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

die ondernomen kunnen worden. 

Voor reactief advies komt de ethische commissie ad hoc samen op vraag van de federatie-API. 

Proactief advies over integriteitsbeleid 
De ethische commissie verstrekt adviezen aan het bestuur of management over het integriteitsbeleid 

van de sportfederatie. Deze adviezen kunnen betrekking hebben op: 

• Het naleven van het Gezond en Ethisch Sporten decreet; 

• Het aanstellen van een federatie-API en de verdere implementatie van laagdrempelige 

aanspreekpunten binnen sportclubs; 

• Het organiseren van preventie, vorming en sensibilisering inzake grensoverschrijdend 

gedrag; 

• Het opmaken en implementeren van gedragscodes voor verschillende doelgroepen; 

• Het implementeren van en toezien op de werking van het handelingsprotocol; 

• … 

Voor proactief advies komt de ethische commissie 2 à 3 keer per jaar sa men en, indien nodig, op 

vraag van het bestuur of management. Het advies is niet-bindend. 

Samenstelling  

Een ethische commissie bestaat minimaal uit drie personen. De federatie-API maakt niet verplicht 

deel uit van de commissie, tenzij in geval van reactief advies. Het bestuur bepaalt de leden, werking 

en bevoegdheden van de commissie. 

! Indien een sportfederatie ervoor kiest om geen ethische commissie te installeren, kan deze 

adviesverlenende functie de vorm aannemen van intern collegiaal overleg: de federatie-API omringt 

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

te zitten om de ernst van de feiten in te schatten en samen een advies te formuleren over volgende 

stappen. Dit collegiaal overleg kan zich ook buigen over het integriteitsbeleid van de federatie en 

adviezen verstrekken aan het bestuur of management. 
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Fiche 10 - Het Vlaggensysteem 
Wat?  

Het Sensoa Vlaggensysteem helpt bij de inschatting van seksueel (grensoverschrijdend) gedrag, het 

bespreekbaar maken van en het gepast reageren op situaties. Het bestaat uit 6 beoordelingscriteria 

(zie stuurwiel) en 4 vlaggen, een normatieve lijst en situatietekeningen die als discussiemateriaal 

kunnen gebruikt worden. 

Waarom?  

De API heeft als taak mee te helpen een inschatting te maken van de ernst van de situatie. Daartoe 

zal er met meerdere betrokkenen een gesprek moeten plaatsvinden, waarbij de kennis van het 

vlaggensysteem kan helpen. In de logica van het Vlaggensysteem is het ook mogelijk om een advies 

te geven over de mogelijke reactiewijze of actie, die een bestuur kan ondernemen.  

Meer informatie?  

Sport, een spel met grenzen. Omgaan met lichamelijk of seksueel grensoverschrijdend gedrag via het 

vlaggensysteem (www.sportmetgrenzen.be). 

De criteria voor beoordeling 
Bij het inschatten van seksueel gedrag baseert het Sensoa Vlaggensysteem zich op een aantal 

fundamentele criteria of maatschappelijke waarden, die ook onderliggend zijn aan rechten, wetten, 

maatschappelijke conventies e.d., en als uitgangspunt nemen dat het gedrag geen schade mag 

berokkenen, noch aan de persoon zelf, noch aan andere betrokkenen. Er wordt hierbij steeds 

vertrokken van diegene die verantwoordelijk is voor het gedrag. 

Op basis van zes criteria wordt aan het gedrag (of de gevoelens en gedachten) een vlag toegekend. 

Als alle criteria oké zijn (en alleen dan) krijgt het gedrag een groene vlag. Afhankelijk van het aantal 

criteria dat niet oké is en de ernst van de overschrijding krijgt het gedrag een gele, rode of zwarte 

vlag toegekend. 

Wederzijdse toestemming 

Een eerste criterium om seksueel grensoverschrijdend gedrag te duiden, is wederzijdse 

toestemming, in de Engelstalige literatuur ook wel ‘consent’ genoemd. Dit betekent dat beide 

partijen met volle bewustzijn moeten instemmen. Als de ene partij de andere in het ongewisse 

laat, misleidt, bedriegt of overrompelt, kan je dus niet van toestemming spreken.  

Vrijwilligheid 

Er is sprake van onvrijwilligheid wanneer een kind/jongere seksuele dingen doet of toe staat die 

hij/zij niet wil. Of wanneer hij/zij een ander daartoe dwingt, overhaalt of onder druk zet. Onder 

onvrijwilligheid vallen ook vormen van subtiele dwang en druk, zoals iemand overhalen tot seks 

en manipulaties waarvan jongeren zich pas later bewust kunnen worden. Onvrijwilligheid kan 

dus gaan van verleiding, beloning en beloftes tot dreiging, chantage en geweld.  

Gelijkwaardigheid 

 ‘Equality’ wordt gedefinieerd als twee participanten die opereren met dezelfde graad van macht 

in een relatie, zonder gecontroleerd of gedwongen te worden door de ander (AACAP, 1999). Dat 

betekent dat er een zeker evenwicht moet zijn tussen beide partijen op vlak van onder meer 

leeftijd, kennis, intelligentie, aanzien, macht, levenservaring, rijpheid, status. In een seksuele 

interactie moeten beide partijen aan elkaar gewaagd zijn, zodat de een de ander niet 

overheerst. De kans op misbruik van macht en overwicht is reëel, zelfs onbewust.  

http://www.sportmetgrenzen.be/
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Passend voor de ontwikkeling of leeftijd 

Gedrag dat passend is voor de leeftijd of ontwikkeling, betekent dat het kind of de jongere 

seksueel gedrag laat zien dat voor zijn of haar leeftijd of ontwikkeling verwacht kan worden. Zie 

hiervoor de normatieve lijst. Bij ontwikkeling denken we aan een stapsgewijs proces waarbij 

kinderen en jongeren tot altijd complexer en meer sociaal aanvaard gedrag in staat zijn. Dit 

proces verloopt over een aantal fases die op elkaar voortbouwen.  

Bij gebruik van het vlaggensysteem voor de beoordeling van gedrag van volwassenen, valt het 

criterium ontwikkeling weg.  

Gepast voor de context 

Gedrag is aanstootgevend als het andere mensen choqueert, tegen de borst stuit, beledigt. 

Vandaar dat de context waarbinnen dit seksueel gedrag zich afspeelt van belang is. In een 

openbare ruimte waar ook anderen aanwezig zijn, gelden de regels van de ‘openbare zeden’. 

Meestal geldt dit voor het ontbloten van geslachtsdelen, borsten en het vertonen van expliciet 

seksueel gedrag (gebaren, woorden, bewegingen, tekeningen). Doet dit gedrag zich voor in 

intieme kring of in alle privacy, dan wordt niemand gestoord en is er geen ingrijpen nodig. 

Zelfrespect 

Met het criterium zelfrespect bedoelen we dat het van belang is dat het kind of de jongere 

zichzelf geen schade berokkent. Seksueel gedrag kan schadelijk zijn voor het kind of de jongere 

zelf op fysiek, psychologisch of sociaal vlak. Het kind of de jongere kan zichzelf vernederen, pijn 

doen, zich begeven in risicosituaties zonder goed te weten wat de eigen wensen en grenzen zijn. 

De jongere kan risicoseks hebben, zich blootstellen aan gevaar en misbruik 

Het stuurwiel 

 

De Vlaggen 

Tips bij de indeling in vlaggen 

• Start altijd met de beoordeling door het doorlopen van de criteria 

• Doorloop de lijst van de specifieke kenmerken per vlag 
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• Check met de Normatieve Lijst. zie www.seksuelevorming.be 

• Argumenteer mogelijke afwijkingen in de beoordeling. Is er reden om aan te nemen dat voor 

deze kinderen een strengere of minder strenge beoordeling noodzakelijk is? 

• Strenger: kinderen zijn kwetsbaarder, hebben tijdelijk een betere bescherming nodig, de 

situatie is onbetrouwbaar. 

• Minder streng: jonge leeftijd of gebrekkig inschattingsvermogen, kind ervaart een 

moeilijke periode, imiteert gedrag van anderen, of heeft zich laten verleiden om mee te 

doen. 

Groene vlag 

Er is sprake van groen (acceptabel) gedrag wanneer er (1) een duidelijke wederzijdse toestemming is, 

(2) geen enkele vorm van druk of dwang en (3) beide partijen gelijkwaardig zijn. Het gedrag moet 

voorts (4) ook bij leeftijdsgenoten geobserveerd worden en (5) mag niet aanstootgevend voor 

anderen of (6) schadelijk zijn voor het kind of de jongere zelf zijn. 

Gele vlag 

Er is sprake van geel (licht grensoverschrijdend) gedrag als er ofwel (1) geen duidelijke wederzijdse 

toestemming is of (2) als er lichte dwang of druk gebruikt wordt, of (3) als er sprake is van lichte 

ongelijkwaardigheid op het vlak van leeftijd, rijpheid, intelligentie. Ook (5) licht aanstootgevend 

(onbeleefd) gedrag en (6) gedrag dat zelfbeschadigend kan zijn of (4) niet helemaal leeftijdsadequaat 

is, wordt bij geel gedrag onderverdeeld. Daarnaast is gele vlag ook een ‘pas-op-situatie’: er is 

potentieel gevaar of negatieve beleving door betrokkenen, er kan een potentieel risico zijn indien de 

situatie blijft aanhouden (bijvoorbeeld negatieve gevoelens bij eigen lichaam). 

Rode vlag 

Men spreekt over rood (ernstig grensoverschrijdend) gedrag als er (1) geen duidelijke toestemming is 

van beide betrokkenen of (2) als er gebruik gemaakt wordt van manipulatie, chantage of macht om 

een seksueel contact af te dwingen of (3) als er sprake is van een grote ongelijkwaardigheid tussen 

de betrokkenen. Als ernstig grensoverschrijdend wordt eveneens beschouwd: (5) gedrag dat 

beledigend of kwetsend is voor anderen, (6) gedrag dat fysieke, emotionele of psychologische schade 

veroorzaakt en (4) seksueel gedrag dat bij de meeste kinderen of jongeren pas op latere leeftijd 

wordt geobserveerd. 

Zwarte vlag 

Er is volgens het Sensoa Vlaggensysteem sprake van zwart (zeer ernstig grensoverschrijdend) gedrag 

als er (1) duidelijk geen toestemming is van beide betrokkenen of (2) als het seksueel contact wordt 

afgedwongen met dreigementen, agressie of geweld of (3) als er een grote ongelijkwaardigheid is 

tussen beide partijen. Ook als het gedrag (5) zwaar aanstootgevend is, (6) zware fysieke, emotionele 

of psychologische schade tot gevolg heeft of (3) totaal niet overeenstemt met wat op die leeftijd 

gebruikelijk is, spreekt men over zwart gedrag. 

Als er al eerder sprake was van rood gedrag en er werd toen op een goede manier tussengekomen, 

zodat men ervan kan uitgaan dat de betrokkene zou moeten weten dat dit grensoverschrijdend is, 

spreken we ook over een zwarte vlag. 
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Kenmerken per vlag 

 

Geel rood zwart 

Geen duidelijke afwijzing 
 

Een duidelijke afwijzing Een duidelijke afwijzing 

Verbaal of lichte aanraking Ingrijpende seksuele aanraking 
Herhaalde verbale of lichte aanraking 

Herhaalde ingrijpende seksuele aanraking 

Weinig dwang of overreding Duidelijk dwang, geweld of chantage 
Men kan zich niet aan de situatie onttrekken 

Herhaald dwang, geweld of chantage 

Ongelijkwaardigheid is niet groot Grote ongelijkwaardigheid Grote ongelijkwaardigheid (volwassene of groep), 
afhankelijkheid of overwicht 

Kleine afwijking op ontwikkeling 
 

Grote afwijking op ontwikkeling Grote afwijking op ontwikkeling 

Gedrag past niet helemaal voor context 
 

Gedrag past niet, gebrek aan privacy Herhaald ongepast voor context 

Risico op negatief gevolg voor persoon Reëel negatief gevolg voor persoon Groot gevaar  voor persoon, ernstige gevolgen 

Geen angst 
 

angst Herhaald angst 

  Weet dat de ander schade wordt toegebracht 
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Reactiewijzen 

Overzicht richtlijnen tot pedagogisch handelen korte termijn 

Reactie bij/ 
Doel 

groen geel rood zwart 

Al of niet stoppen van gedrag Niet stoppen. Stop gedrag of 
leid af. 

Stop gedrag. Stop gedrag. 

Taal hebben/Duidelijkheid 
hebben/Bespreekbaar zijn 

Benoem/ 
bevraag. 

Benoem/ 
bevraag. 

Benoem/ 
bevraag. 

Benoem/ 
bevraag. 

Empatisch denken  Gevoelens alle 
betrokkenen 
bespreken 

Gevoelens alle 
betrokkenen 
bespreken 

Gevoelens alle 
betrokkenen 
bespreken 

Gevoelens alle 
betrokkenen 
bespreken 

Weten welk gedrag oké is en 
begrijpen waarom 

Bevestigen 
Leg uit waarom 

Positief gedrag 
bevestigen 
Leg uit waarom 

Positief gedrag 
bevestigen 
Leg uit waarom 

Positief gedrag 
bevestigen 
Leg uit waarom 

Weten welk gedrag niet oké 
is en waarom 

 Begrens deel dat 
niet oké is en leg 
uit waarom. 

Begrens deel dat 
niet oké is en leg 
uit waarom. 

Begrens deel dat 
niet oké is en leg 
uit waarom. 

Afspraken maken en weten 
hoe er verder zal gemonitord 
worden  

 Maak afspraken 
over hoe het 
wel kan en hoe 
aanpakken. 

Maak afspraken. 
Verhoog 
toezicht, 
aandacht voor 
nazorg en 
herstel. 

Maak afspraken. 
Verhoog toezicht 
en beperk 
bewegingsvrijhei
d, aandacht voor 
nazorg en 
herstel. 

Verbod duidelijk begrijpen en 
consequenties beseffen 

  Confronteer en 
verbied/leg 
consequenties 
uit. 

Confronteer en 
verbied/leg 
consequenties 
uit 

Grenzen kennen en veiligheid 
hebben 

   Maatregelen 
nemen/verwijzen 

Rapportage   Maak rapport 
op. 

Maak rapport op. 
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Overzicht pedagogisch handelen lange termijn 

Groen geel rood zwart 

(1)acceptatie van seksueel gedrag; 
(2)informatie beschikbaar maken; 
(3)emoties helpen reguleren; 
(4)empathie bevorderen; 
(5)het geweten stimuleren; 
(6)communicatie over seksueel gedrag bevorderen; 
(7)psycho-educatie bij groene vlag. 

 (8)cognitieve coping stimuleren; 
(9)disfunctionele gedachten identificeren; 
(10)acceptatie van seksueel probleemgedrag; 
(11)beloning en bekrachtiging; 
(12)coaching; 
(7)psycho-educatie bij gele vlag. 

  (13)time out; 
(14)opvang bij ingrijpende gebeurtenissen 
(15)toezicht aanscherpen; 
(7)psycho-educatie bij rode vlag; 
(16)herstel en herstelbemiddeling. 

   (17)straffen 
(18)vrijheidsbeperkende 
maatregelen 
(19)hulpverlening of 
specifieke psycho-
educatie; 
(20)nazorg voor alle 
partijen. 
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Fiche 11 - Bemiddeling 
Wat?  

Bemiddeling biedt slachtoffers en plegers van misdrijven en betrokkenen, alsook iedereen uit hun 

directe omgeving de kans om in een vertrouwelijke sfeer met de ander in dialoog te gaan. Een 

meerzijdig partijdig bemiddelaar schept een veilige ruimte om te spreken over de feiten en de 

gevolgen ervan.  

Voor strafbare feiten waar minderjarigen bij betrokken zijn als pleger is er naast de klassieke dader-

slachtoffer bemiddeling ook de mogelijkheid tot Herstelgericht groepsoverleg (HERGO). HERGO is 

een kringgesprek waarop de jongere, samen met zijn ouders, enkele mensen uit zijn omgeving en het 

slachtoffer op zoek gaat naar mogelijkheden om zijn fout zo goed mogelijk te herstellen. 

Een bemiddeling kan starten vanaf het moment dat er een klacht is ingediend bij de politie tot het 

moment dat de strafrechtelijke procedure volledig is doorlopen. Bemiddeling is gratis en beschikbaar 

in elk gerechtelijk arrondissement. 

Waarom?  

Na een situatie van seksueel grensoverschrijdend gedrag kan het dat betrokkenen met vragen blijven 

zitten. Een antwoord zoeken op deze vragen kan slachtoffers en andere betrokkenen helpen bij de 

verwerking van wat er is gebeurd. Voor daders kan het helpen om inzicht te krijgen in hun eigen 

gedrag en de gevolgen hiervan op hun slachtoffer én het biedt hen de mogelijkheid om hun excuses 

aan te bieden. Bemiddeling schept hier een veilig kader voor. 

Bemiddeling is dus een herstelgerichte aanpak die kan plaatsvinden vanaf het moment dat er 

melding is gemaakt van een misdrijf bij de politie. Ook nadat de rechtbank uitspraak heeft gedaan 

kan bemiddeling nog worden aangevraagd. Bemiddeling is niet iets dat je inzet ter vervanging van 

een melding of een straf. 

Meer informatie over bemiddeling  

• waarbij een meerderjarige pleger betrokken is: www.moderator.be 

• waarbij een minderjarige pleger betrokken is kan je terecht bij volgende organisaties: 

www.jongerenwelzijn.be/jeugdhulp/private-voorzieningen/overzicht/hca/ 

Basisprincipes 

1. Vrijwilligheid 

Eenieder betrokken bij een misdrijf heeft recht op goede informatie over slachtoffer-

daderbemiddeling. Deze informatie laat toe om een overwogen keuze te maken of 

bemiddeling al dan niet iets kan betekenen voor de betrokken persoon.  Deze mag zich in 

deze vrije keuze laten bijstaan door een vertrouwenspersoon of een raadsman. Ook tijdens 

een lopende bemiddeling kunnen partijen elk moment beslissen om de bemiddeling stop te 

zetten. 

2. Vertrouwelijkheid 

Vertrouwelijkheid is nodig om een vrije spreekruimte te creëren voor de deelnemers aan een 

bemiddeling. De bemiddelaar, zelf gebonden door het beroepsgeheim, nodigt de partijen uit 

om de vertrouwelijke sfeer van de uitwisseling mee te bewaken.  

De deelnemers aan een bemiddeling kunnen wel zelf beslissen of zij samen iets aan de 

rechter willen meedelen. Door middel van een bemiddelingsovereenkomst die zij samen met 

de bemiddelaar opmaken, kunnen zij de gerechtelijke instanties laten weten dat zij  met 

elkaar hebben gesproken. Het staat hen vrij om eveneens iets over de inhoud van de 

bemiddeling terug te koppelen. Het kan hierbij gaan om een akkoord over een financiële 

http://www.moderator.be/
http://www.jongerenwelzijn.be/jeugdhulp/private-voorzieningen/overzicht/hca/
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schaderegeling of over de meer persoonlijke gevolgen van het misdrijf. Ook voorstellen en 

afspraken voor de toekomst kunnen ter sprake komen. 

3. Meerzijdige partijdigheid 

De bemiddelaar kiest geen partij voor de ene tegen de andere. Vanuit het principe 

‘meerzijdige partijdigheid’ staat hij net open voor een veelheid aan verhalen en invalshoeken 

rond éénzelfde gebeuren en tracht deze met elkaar te verbinden. 

Hoe werkt het? 

1. Neem contact op met Moderator (meerderjarige pleger) of een van de HCA-diensten in je 

regio (minderjarige pleger).  

Zij kunnen je (anonieme) vragen beantwoorden over bemiddeling, of het iets voor jou is en 

wat dan de concrete volgende stappen zijn. De voorwaarde om bemiddeling op te starten is 

dat er minstens een melding is geweest bij de politie van een strafbaar feit.  

2. Eerste informatie 

Als je beslist dat je bemiddeling wilt aanvragen zal de bemiddelingsdienst de informatie 

inwinnen die nodig is en de procedure opstarten. Slachtoffer-daderbemiddeling/HERGO kan 

pas opstarten, wanneer beide partijen interesse hebben én de bemiddeling niet interfereert 

met de gerechtelijke procedure. Ze maken de toets bij de gerechtelijke instanties en nodigen 

de andere partij(en) tot de bemiddeling uit. In geval van een minderjarige pleger is er 

toestemming nodig van het jeugdparket of de jeugdrechter. 

3. Verkennende gesprekken 

De bemiddelingsdienst zoekt samen met de betrokkenen uit of een bemiddeling voor elk van 

hen iets kan betekenen en neemt daar de nodige tijd voor. Er wordt met elke betrokkene 

apart besproken of ze daadwerkelijk kiezen om verder te gaan met de bemiddeling. 

Betrokkenen kiezen zelf waar de gesprekken best plaatsvinden: op de bemiddelingsdienst, bij 

betrokkene thuis,… 

4. De uitwisseling en terugkoppeling naar gerechtelijke instanties 

Bij dader-slachtoffer bemiddeling brengt de bemiddelaar vragen en boodschappen over van de ene 

naar de andere partij. De betrokkene geeft zelf aan wanneer hij/zij voldoende antwoord heeft, 

wanneer men met de bemiddeling wil stoppen. Wanneer beide partijen dat wensen, organiseert de 

bemiddelingsdienst een persoonlijke ontmoeting. De bemiddelaar zorgt voor een goede 

voorbereiding, en bewaakt de rust van het gesprek.  

Partijen kunnen samen aan justitie laten weten hoe zij over het misdrijf denken en voelen. Zij kunnen 

oplossingen formuleren en een schaderegeling uitwerken. De bemiddelingsdienst helpt bij het 

schrijven de bemiddelingsovereenkomst en zorgt ervoor dat het bij de rechtbank terecht komt. 

Wanneer de pleger meerderjarig is mogen de betrokkenen zelf kiezen of de overeenkomst naar de 

rechter/het parket gaat. Bij minderjarigen is deze terugkoppeling verplicht. 

Tijdens HERGO wordt er in de eerste plaats stilgestaan bij wat er is gebeurd. Vervolgens zal de 

jongere met zijn steunfiguren een plan opstellen om de gevolgen zo goed mogelijk te herstellen naar 

het slachtoffer en de maatschappij toe én om gelijkaardige feiten in de toekomst te voorkomen. Dit 

plan wordt aan de groep voorgelegd en als er een overeenkomst wordt gevonden waar iedereen 

achter kan staan, wordt dit in een intentieverklaring gegoten. Deze intentieverklaring wordt 

voorgelegd aan de jeugdrechter. Als deze het akkoord goedkeurt, kan begonnen worden met 

de uitvoering ervan. 
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Fiche 12 - Tips voor crisiscommunicatie 
Wat?  

Wanneer een organisatie geconfronteerd wordt met een incident, is communicatie zeer belangrijk. 

Wat communiceer je best wel en wat niet, en hoe kan je in alle rust preventief een goede strategie 

uitwerken, die rekening houdt met alle betrokken en belangen? 

Waarom?  

Op het moment dat zich een incident voordoet, zijn alle ogen gericht op de organisatie, en trekken 

mensen conclusies op basis van wat ze weten. Dus hoe je communiceert is heel belangrijk. Foute 

communicatie kan schade berokkenen aan de betrokkenen, maar ook aan het imago van de club en 

het vertrouwen van leden. 

Aandachtspunten 

• Hou rekening met alle betrokkenen en belangen 

o Een slachtoffer wil erkend worden en gehoord, maar wil tegelijk zijn of haar privacy 

gerespecteerd zien. Geef dus nooit details over de vermeende feiten 

o Een vermeende pleger heeft recht op verdediging, en zijn of haar schuld is pas een 

feit nadat er een bekentenis is of een uitspraak. Dus ook het recht op privacy en het 

recht op verdediging mag niet worden geschonden 

o Medewerkers zijn mee betrokken partij, ze worden aangesproken door leden en 

moeten dus weten wat de feiten zijn, opnieuw hier zonder in detail te gaan. Timing is 

heel belangrijk, medewerkers worden best gebriefd voor er geruchten de ronde 

beginnen doen. 

o Derden willen graag weten wat er aan de hand is, dus hebben nood aan informatie. 

Ze zullen op basis van de communicatie het vertrouwen in de club behouden of 

verliezen.  

o Ouders hebben vaak eigen communicatiecircuits en wat daar wordt verteld ontsnapt 

vaak aan de controle van de club. Ouders zijn vooral bezorgd en voelen zich 

verantwoordelijk voor hun kinderen, en zullen soms met argusogen toekijken wat de 

club onderneemt. 

 

• Wat is vaak geen goed idee? 

o Ontkennen of minimaliseren van de feiten: zeggen dat er voorlopig geen bewijs 

bestaat of dat het over een eenmalig incident gaat, wekt de indruk dat de club de 

feiten onder de mat zal vegen 

o De verantwoordelijkheid bij personen leggen: niet de club kan hier iets aan doen, 

maar betrokkenen hebben zich niet gehouden aan regels. Dit komt over als het 

afschuiven van de verantwoordelijkheid. 

o Defensief reageren: indien de club een onderzoek instelt, kan er bij de medewerkers 

een defensieve reactie optreden, en zullen mensen zich gaan indekken. Zo kan men 

bijvoorbeeld informatie achterhouden, het onderzoek boycotten enzovoort 

o Partij kiezen: mensen zijn geneigd steun te geven aan partijen in een conflict. Als je 

niet oplet, zit je binnen de kortste keren met ‘kampen’, met ‘believers’ en ‘non-

believers’.. 

 

Tips bij crisiscommunicatie 

• Neem zelf de regie in handen en bewaak volgende essentiële zaken 

o Speel snel op de bal en probeer roddel te vermijden, corrigeer foute communicatie. 
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o Bewaak de privacy van alle betrokkenen: geef geen namen, details of data 

o Contacteer zelf de medewerkers, de leden en desnoods de pers met een 

communicatieboodschap 

o Coördineer de communicatie, liefst gebeurt dit door één persoon 

o Hou rekening met sociale media als kanaal 

o Geef voorrang aan interne communicatie: medewerkers worden best eerst 

geïnformeerd 

o Spreek af wat wel en wat niet kan worden medegedeeld, benadruk het belang van 

vertrouwelijkheid voor alle betrokkenen 

o Communiceer ook wat de club onderneemt om het probleem te onderzoeken en aan 

te pakken 

o Geef aan waar medewerkers terecht kunnen met vragen of suggesties.  

o Spreek af waar leden terecht kunnen met vragen 

 

• Bereid je communicatiestrategie vooraf voor 

o Ga na hoe je een soort ‘crisisberaad’ kan organiseren indien zich een incident 

voordoet. Wie moet daarbij zijn, waar en wanneer, hoe kan je elkaar vinden 

o Duidt een woordvoerder aan, geef die een vorm van mediatraining 

o Bekijk vooraf hoe een persbericht er moet uitzien 

o Bekijk de strategie voor interne en externe communicatie: hoe pak je dit aan bij 

incidenten 

o Spreek af met bestuur, club API, federatie API wie welke rol kan spelen in de 

communicatie bij een incident 

o Bekijk vooraf welke communicatiekanalen je kan en wil gebruiken 

o Informeer je goed over je discretieplicht, en hoe je daarmee kan omgaan in 

crisissituaties 

o Denk goed na over taalgebruik. Vermijd het woord ‘pleger’ en’ slachtoffer’ zoveel 

mogelijk, er hangt stigma aan die woorden. Hou je boodschap ook voorwaardelijk 

(vermeende feiten, vermoedelijke betrokkenen…) 

 

• Evalueer de communicatie bij eerdere incidenten 

o Hoe was de interne communicatie: timing, toon, inhoud (gevoelige informatie), 

effect, kanaal…. 

o Hoe was de externe communicatie? 

o Wat zijn aandachtspunten? 
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Fiche 13 - Preventiedriehoek en beleidsmatrix 
Wat?  

Dit instrument geeft je een overzicht van verschillende niveaus in het beleid en het relatieve belang 

dat ze hebben. De beleidsmatrix concretiseert deze drie niveaus voor een viertal beleidsdomeinen nl 

educatie/zorg, accommodatie en afspraken, deskundigheid en communicatie.  

Waarom?  

Het biedt een kader om te kijken naar de eigen realiteit van de dagelijkse werking van je organisatie, 

en stimuleert je op die manier om de ontbrekende stukken in te vullen, en de realisaties te 

benoemen en situeren in de matrix. 

Meer informatie ? 

In het Raamwerk Seksualiteit en Beleid voor de sportsector zijn er meer voorbeelden te vinden van 

hoe je deze driehoek en matrix concreet kan vertalen naar een sportcontext. 

De preventiedriehoek 
Een goed preventiebeleid besteedt niet alleen aandacht aan incidenten, maar probeert deze zoveel 

mogelijk te voorkomen, en de positieve aspecten van lichamelijkheid en seksualiteit niet uit het oog 

te verliezen. De preventiedriehoek is opgebouwd rond de drie beleidsniveaus: kwaliteit, preventie en 

reactie.  

 

3 niveaus in het beleid 

Het kwaliteitsbeleid beschrijft hoe mensen in een sportorganisatie met elkaar moeten omgaan op 

vlak van lichamelijke en seksuele integriteit, en hoe die gewenste omgangsvormen worden 

verankerd in de dagelijkse werking. Bijvoorbeeld afspraken rond aanrakingen, gebruik van 

kleedkamers, omgangsvormen op en naast het veld, …. Het kwaliteitsbeleid is de basis - de andere 

onderdelen steunen daarop. Vaak maakt een organisatie pas een beleid naar aanleiding van een 

incident.  Het gevaar is dan groot dat gefocust wordt op een preventiebeleid en geen 

aanknopingspunten geboden worden voor een positieve omgangsvormen (teamspirit, high five, 

steunende gebaren..).  

Welke kwaliteitsaspecten van seksuele en lichamelijke integriteit komen aan bod in het beleid van  
je club? Geef een paar voorbeelden 
 

http://www.ethicsandsport.com/images/uploads/downloads/RaamwerkSeksualiteitEnBeleidInteractief_Sportorganisatie.pdf
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Een preventiebeleid bouwt verder op dit kwaliteitsbeleid, maar gaat dieper in op het vermijden van 

risico’s. Welke risico’s komen vaak voor, en wat is er nodig om deze te beperken. Er zijn bijvoorbeeld 

klachten over gebrek aan privacy in de kleedkamers, hoe gaan we hier aan de slag dat er zich geen 

incidenten kunnen voordoen? 

Zijn er specifieke aandachtspunten in het beleid van je club rond preventie van seksueel 
grensoverschrijdend gedrag. Is er aandacht voor bepaalde risicofactoren op lichamelijk of seksueel 
vlak? Welke 
 
 

Een reactiebeleid bouwt verder op het preventiebeleid en bepaalt hoe met een incident kan worden 

omgegaan. Zo zijn er belangrijke stappen te zetten in het opvangen van de betrokkenen bij een 

incident (bijvoorbeeld een situatie van gluren), maar tegelijk geeft een incident informatie over waar 

eventueel een aanpassing moet gebeuren in de bestaande afspraken, regels, organisatie enzovoort. 

Is er aandacht voor het opvolgen van incidenten i.v.m. fysieke en  seksuele integriteit in je club? 
Wat doet men bij incidenten? 
  
 

Structureel tot individueel 

Om integraal te werken, is het goed om factoren te beogen op alle terreinen, van individueel tot 

structureel: 

• individuele factoren zoals kennis, opvattingen, attitudes, motieven, verwachtingen, 

vaardigheden, emoties, bereidheid tot verandering, vertrouwen of wantrouwen, tijd, … 

• interpersoonlijke factoren zoals macht en positie, sociale steun en vertrouwen, draagvlak, 

betrokkenheid, gedeelde kennis en normen, sociaal netwerk, communicatieniveau, … 

• gemeenschapsfactoren zoals stigma en vooroordelen, groepsdruk, sociale en culturele 

normen, de positie van opiniemakers, mate van machisme, seksisme, homofobie, racisme… 

• institutionele factoren zoals subsidies, competenties van begeleiders en bestuur, werking van 

de politionele en justitiële diensten, aanwezigheid en kwaliteit van hulpverlening, … 

• structurele factoren zoals toegang tot club en andere diensten, politieke context, armoede, 

uitsluiting, gendergelijkheid in besturen, wetgeving, criminalisering, algemeen beleid… 

Noem een aantal factoren die in je club een rol spelen in goede of slechte zin (als risicofactor of als 
beschermingsfactor) 
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Een beleidsmatrix en checklist 
 

 Zorg/educatie Afspraken/ 

accommodatie 

deskundigheid communicatie 

Reactie Zorg en opvang 

na een incident 

Informatie waar 

kan men terecht 

Hoe reageren bij 

incidenten, 

Een veilige plek 

Omgaan met 

meldingen en 

incidenten 

Correct 

communiceren met 

alle betrokkenen na 

incident 

Discretie 

preventie Informatie over 

risicofactoren en 

hoe men zichzelf 

kan  beschermen 

Toezicht  

Afspraken en 

omgangsvormen 

Gedragscode 

Aandacht voor 

privacy 

Alert zijn op 

signalen  

Klachten serieus 

nemen en 

bespreekbaar 

maken 

Gedragscode 

Communicatie over 

voorzorgsmaatregelen 

en risico’s  

kwaliteit Zorg voor welzijn 

en gezondheid 

Educatie en 

informatie over 

lichamelijke en 

seksuele 

integriteit 

Afspraken en 

omgangsvormen  

Kwaliteitsnormen 

accommodatie 

Het respectvol 

omgaan met 

lichamelijke en 

seksuele 

integriteit van 

zichzelf en van 

anderen 

stimuleren en 

voorleven 

 

Bespreekbaarheid van 

lichamelijke en 

seksuele integriteit 

garanderen  

 

Omcirkel rood: daar is te weinig aandacht voor 

Omcirkel geel: er is aandacht, maar er is ruimte voor verbetering 

Omcirkel groen: dit gaat goed 

Deel een ‘good practice’  
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Fiche 14 - Wegwijzer  
Wat ?  

Deze wegwijzer bevat basisinformatie over de externe instanties die aanspreekbaar en/of 

ondersteunend kunnen zijn bij het realiseren van een kwaliteits-, preventie- en reactiebeleid rond 

lichamelijke en seksuele integriteit in jouw sportfederatie of koepelsportorganisatie.  

Waarom ?  

Het is essentieel te weten op welke externe instanties je een beroep kan doen voor vorming, 

antwoorden en advies en bij welke instanties je terecht kan voor een melding van seksueel 

grensoverschrijdend gedrag. 

Wanneer ?  

De wegwijzer kan ondersteunend zijn bij: 

- het opmaken van een beleid omtrent seksueel grensoverschrijdend gedrag  

- het reageren op een vermoeden, onthulling of vaststelling van seksueel grensoverschrijdend 

gedrag. 

Meer informatie? 

- www.slachtofferzorg.be 

- www.seksueelgeweld.be 

 

Dringende Hulp – Bel 101 of 112 

Bij een levensbedreigende situatie: bel de politie op het nummer 101. Heb je dringend medische hulp 

nodig, bel dan onmiddellijk het alarmnummer 112. 

 

Vertrouwenscentrum Kindermishandeling (VK) – advies/informatie,  hulpverlening en vorming 

(doelgroep kinderen) 

De VK’s zijn een aanspreekpunt voor alle mogelijke situaties van geweld op kinderen. De vragen  

kunnen komen van hulpverleners alsook van burgers die al dan niet verwezen zijn door de hulplijn  

1712 (zie verder). Samen met de contactnemer schatten zij de ernst van de situatie en de noden in. 

Op basis daarvan wordt het vervolgtraject bepaald:  ondersteunend optreden of de hulpverlening 

zelf organiseren en coördineren. De deskundigheid en kennis van de VK’s wordt doorgegeven via 

vorming en opleidingen vanuit de VK’s zelf en via deelname aan studiedagen en andere externe 

opleidingsvormen. 

Elke Vlaamse provincie en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft een Vertrouwenscentrum 

Kindermishandeling. 

- Het VK kan via de hulplijn 1712 gecontacteerd worden. 

- De contactgegevens van het VK in jouw provincie vind je via www.kindermishandeling.be. 

Aangezien er regionale verschillen mogelijk zijn in het aanbod van de VK’s, is het aangeraden 

op voorhand ter informatie contact op te nemen.  

 

http://www.slachtofferzorg.be/
http://www.seksueelgeweld.be/
http://www.kindermishandeling.be/
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Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) – advies/informatie,  hulpverlening en vorming 

(doelgroep (jong)volwassenen) 

Wanneer de betrokkenen bij een situatie van seksueel grensoverschrijdend gedrag of seksueel 

misbruik volwassenen zijn, kan men zich voor advies of hulp richten tot een Centrum voor Algemeen 

Welzijnswerk.  

Er zijn 11 CAW's in Vlaanderen en Brussel. In elke regio  zijn er één of meer onthaalpunten waar men 

terecht kan voor informatie, advies, opvang, praktische hulp, crisishulp en begeleiding. Er is ook een 

specifiek onthaal voor jongeren (tot 25 jaar) in het jongerenadviescentrum (JAC).  

- Het CAW kan gecontacteerd worden via de hulplijn 1712. 

- Surf naar www.caw.be voor de contactgegevens van een centrum in de buurt.  

- De CAW’s zijn telefonisch bereikbaar tijdens de kantooruren op het nummer 078/150.300. Je 

kan ook mailen, chatten, langskomen of een afspraak maken. 

- Jongeren kunnen met het JAC contact opnemen via www.jac.be. 

 

Hulplijn 1712 – advies/informatie en doorverwijspunt naar hulpverlening 

1712 is voor de burger de hulplijn bij uitstek voor alle vormen van geweld, misbruik en 

kindermishandeling. De hulplijn wordt mogelijk gemaakt via de diensten van CAW en VK (zie 

hierboven). Vanuit jouw rol als aanspreekpersoon integriteit kan je dus rechtstreeks contact 

opnemen met een VK of CAW voor informatie en advies. De hulplijn 1712 is er dus voor de burger, en 

hiernaar kan je dus vraagstellers steeds doorverwijzen.   

Via 1712 word je vlot doorverbonden met het meldpunt van de provincie van waaruit je belt. De 

hulplijn kan op werkdagen worden gebeld van 9 tot 17u. Er is een doorlopende receptiedienst en 

personen die buiten de openingsuren bellen, krijgen de boodschap dat ze contact kunnen opnemen 

met Tele-Onthaal op het gratis nummer 106.  

Wat doet 1712? 

• het beluistert het verhaal van het slachtoffer, de pleger, een betrokkene of derde en 

probeert de vraag samen met de beller helder te krijgen; 

• het bekijkt samen met de beller de mogelijkheden om iets met die bezorgdheid of 

verontrusting te doen, vertelt wat je rechten zijn, en geeft advies; 

• het helpt om de juiste informatie te zoeken; 

• het maakt de beller wegwijs in de wereld van justitie en hulpverlening en 

• het kan de beller, als dat gewenst is of aangewezen, doorverwijzen naar gespecialiseerde 

hulpverlening in de buurt (een centrum algemeen welzijnswerk zijn, een 

vertrouwenscentrum kindermishandeling, politie, justitie.) 

Meer informatie is terug te vinden op www.1712.be 

 

Federatie-arts / sportarts / huisarts – advies/informatie en hulpverlening 

De huisarts van een slachtoffer of pleger of de (sport)arts van de sportorganisatie kan een goed 

aanspreekpunt zijn voor advies bij een situatie of voor (medische) hulpverlening. De huisarts of 

sportarts zal indien nodig of gewenst doorverwijzen naar meer gespecialiseerde hulp. 

 

http://www.caw.be/
http://www.jac.be/
http://www.1712.be/
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Centrum Ethiek in de Sport (ICES) vzw - vorming en advies/informatie 

Het Centrum Ethiek in de Sport vzw (ICES) is een door de Vlaamse minister van Sport erkende 

organisatie voor beleidsondersteuning en praktijkontwikkeling op het gebied van ethisch sporten. 

ICES informeert, stimuleert en ondersteunt de Vlaamse sportsector om actief te investeren in 

ethische thema’s die belangrijk zijn bij een kwaliteitsvolle sportbeoefening. Het wil een 

kenniscentrum zijn, waar informatie vergaard en verspreid wordt, gebaseerd op wetenschappelijk 

onderzoek en good practices, en dat begeleiding en opleiding aanbiedt aan alle actoren in de sport. 

ICES ondersteunt en begeleidt in preventie en vorming rond het thema integriteit. ICES biedt 

daarnaast ook ondersteuning bij cases van grensoverschrijdend gedrag.  

- Zie ook fiche 15 

- Meer informatie op www.ethischsporten.be 

- www.ethischsporten.be/ondersteuningSGG  

- Instrumenten en vormingsaanbod rond integriteit op www.sportmetgrenzen.be    

 

Zorgcentrum na seksueel geweld – hulpverlening, melding, rechtsbijstand 

In Brussel, Gent en Luik zijn sinds november 2017 hulpcentra geopend voor slachtoffers van seksueel 

geweld. In de centra werken hulpverleners samen met politie en justitie. Zo kunnen slachtoffers op 

één plaats aangifte doen en de nodige medische, psychosociale en gerechtelijke bijstand krijgen. De 

centra zijn verbonden aan een ziekenhuis en zijn permanent (24/7) beschikbaar. Een netwerk van 

specialisten op medisch, psychologisch, politioneel en juridisch vlak staat klaar. Omdat het over een 

volledig nieuw zorgmodel gaat in ons land, met verschillende nieuwe functies, wordt er van start 

gegaan met drie proefprojecten in het UZ Gent, in het UMC Sint-Pieters van Brussel en het CHU van 

Luik. 

- www.seksueelgeweld.be/zorgcentra-na-seksueel-geweld-wat-voor-wie-waar  

- UZ Gent: 09/332.80.80, zsg@uzgent.be,  

www.uzgent.be/nl/zorgaanbod/mdspecialismen/zorgcentrum-na-seksueel-

geweld/Paginas/default.aspx  

- UMC St-Pieter Brussel : 02/535.45.42, CPVS@stpierre-bru.be,  

www.stpierre-bru.be/nl/diensten/gynaecologie-verloskunde/320-hoogestraat/zorgcentrum-

na-seksueel-geweld-1    

- Luik: 04/284.35.11, cpvs@chu.ulg.ac.be, www.chu.ulg.ac.be/jcms/c_554869/fr/home  

 

Sensoa – vorming 

Sensoa ondersteunt organisaties bij de seksuele en relationele vorming van kinderen en jongeren 

met websites, brochures, educatief materiaal en vorming. Preventie van seksueel 

grensoverschrijdend gedrag maakt deel uit van de thema’s die binnen seksuele vorming worden 

aangepakt. Sensoa geeft ook begeleiding bij het uitwerken van een eigen organisatiebeleid op vlak 

van seksualiteit en bij het ontwikkelen van onderdelen ervan. De leermiddelenbank van Sensoa biedt 

een breed aanbod van educatieve materialen voor relationele en seksuele vorming. 

- Meer informatie vind je op de algemene website www.sensoa.be.  

- Voor jongeren is er de website www.allesoverseks.be. 

- Begeleiders vinden meer informatie op www.seksuelevorming.be. 

- Op de website www.seksualiteit.be vind je informatie over seksualiteit voor het grote 

publiek.  

 

http://www.ethischsporten.be/
http://www.ethischsporten.be/ondersteuningSGG
http://www.sportmetgrenzen.be/
http://www.seksueelgeweld.be/zorgcentra-na-seksueel-geweld-wat-voor-wie-waar
mailto:zsg@uzgent.be
http://www.stpierre-bru.be/nl/diensten/gynaecologie-verloskunde/320-hoogestraat/zorgcentrum-na-seksueel-geweld-1
http://www.stpierre-bru.be/nl/diensten/gynaecologie-verloskunde/320-hoogestraat/zorgcentrum-na-seksueel-geweld-1
mailto:cpvs@chu.ulg.ac.be
http://www.chu.ulg.ac.be/jcms/c_554869/fr/home
http://www.sensoa.be/
http://www.allesoverseks.be/
http://www.seksuelevorming.be/
http://www.seksualiteit.be/
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Child Focus – advies/informatie en vorming 

Child Focus is de Stichting voor vermiste en seksueel uitgebuite kinderen. Child Focus beheert het 

burgerlijk meldpunt voor beelden van seksueel misbruik van kinderen en heeft een aparte hulplijn 

over veilig internet.  

- Iedereen met vragen in verband met seksuele uitbuiting van minderjarigen kan terecht op 

het gratis noodnummer 116000 (24/24, 7/7).  

- Beelden van seksueel misbruik van minderjarigen (kinderpornografie) kunnen online gemeld 

worden via het burgerlijk meldpunt www.stopchildporno.be.  

- Voor informatie, vragen en probleemmeldingen omtrent online veiligheid van minderjarigen 

is er www.clicksafe.be.  

- Meer informatie op www.childfocus.be.  

 

Justitiehuis – advies /informatie en rechtsbijstand 

Als je te maken krijgt met een gerechtelijke procedure en je bent op zoek naar informatie of advies, 

dan kan je bij een Justitiehuis terecht voor juridische eerstelijnshulp. Een justitiehuis stelt 

justitieassistenten en advocaten ter beschikking die je raad kunnen geven bij jouw juridisch 

probleem. De dienst slachtofferonthaal kan tussenkomen zodat je, als slachtoffer of als 

naastbestaande van het slachtoffer, de nodige aandacht krijgt tijdens de hele gerechtelijke procedure 

(vanaf de indiening van de klacht tot de strafuitvoering) en zodat je je rechten kan doen gelden. Elk 

gerechtelijk arrondissement heeft een of meer justitiehuizen.  

- Meer informatie via www.justitiehuizen.be  

 

Politie – melding/klacht 

Een aangifte van een geval van seksueel grensoverschrijdend gedrag of seksueel misbruik, of het 

indienen van een klacht (i.e. aangifte door het slachtoffer) kan bij de lokale politie. Dit hoeft niet in 

de woonplaats te gebeuren. Als slachtoffer van een misdrijf is de politie meestal de eerste dienst 

waarmee u in contact komt, ofwel omdat de politie naar de plaats van het misdrijf komt, ofwel 

omdat u naar het politiekantoor gaat om aangifte te doen. 

De politie staat in voor de eerste opvang. Elke politieambtenaar heeft de taak om slachtoffers gepast 

op te vangen, een eerste bijstand te geven en te informeren. Deze eerste opvang en bijstand kunnen 

heel praktisch zijn zoals: zorgen voor medische hulp of familie en verwanten verwittigen. De 

politieambtenaar kan, indien nodig, ook een beroep doen op de dienst politionele 

slachtofferbejegening. De politieambtenaar en de dienst politionele slachtofferbejegening kunnen u 

doorverwijzen naar gespecialiseerde diensten, bijvoorbeeld een dienst slachtofferonthaal van een 

justitiehuis voor ondersteuning tijdens de hele procedure of een dienst slachtofferhulp voor verdere 

psychosociale hulp (zie CAW’s). De politie is wettelijk verplicht elk misdrijf te melden aan de 

procureur des Konings (zie hieronder).  

- In noodsituaties bel je de politie op het noodnummer 101. 

- Via de website www.politie.be kan je de contactgegevens van de politiezones opzoeken.   

 

Parket van de procureur des Konings (lokaal Parket) – melding/klacht 

België is opgedeeld in gerechtelijke arrondissementen. In deze arrondissementen bevindt zich een 

parket (of openbaar ministerie) met aan het hoofd de procureur des Konings. Na een aangifte van 

http://www.stopchildporno.be/
http://www.clicksafe.be/
http://www.childfocus.be/
http://www.justitiehuizen.be/
http://www.politie.be/
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een misdrijf bij de politie, wordt de procureur des Konings ingelicht. Een aangifte van een geval van 

seksueel grensoverschrijdend gedrag of seksueel misbruik kan ook rechtstreeks bij het parket.  

- De contactgegevens van de parketten vind je via www.om-mp.be (onder contact). 

  

Advocaat / Jeugdadvocaat - rechtsbijstand 

Een advocaat staat je bij met raad en daad. Letterlijk. Enkele voorbeelden: Een advocaat kan 

adviseren bij een juridisch probleem. Een advocaat kan je bijstaan als bemiddelaar om problemen op 

een vertrouwelijke en vrijwillige manier op te lossen. Een advocaat helpt je wegwijs te raken in de 

steeds complexere regels van ons maatschappelijk leven. En een advocaat voert het proces voor de 

rechtbank en treedt op als woordvoerder voor mensen wier rechten bedreigd worden. Hij kan 

pleiten voor alle Belgische en Europese rechtbanken en voor alle fiscale, administratieve en 

tuchtinstanties. 

Voor eerstelijnsbijstand (het geven van juridische informatie, een eerste juridisch advies of de 

verwijzing naar een gespecialiseerde instantie of organisatie) en tweedelijnsbijstand (een pro-

Deoadvocaat) van een dader of een slachtoffer kan men geheel of gedeeltelijk kosteloos een beroep 

doen op een advocaat.   

- Meer informatie op www.advocaat.be 

De Unie van Jeugdadvocaten heeft tot doel juridisch advies en bijstand geven aan kinderen en 

jongeren, de rechten van verdediging bewaken van minderjarige slachtoffers of verdachten en 

permanenties van gespecialiseerde jeugdadvocaten te realiseren bij alle familie- en 

jeugdrechtbanken, voor eerste- en tweedelijns juridische bijstand voor kinderen en jongeren.  

- Meer informatie op www.jeugdadvocaat.be  

 

Stop it Now! – advies/informatie en hulpverlening (voor mensen met pedofiele gevoelens) 

Stop it Now! biedt ondersteuning aan mensen met pedofiele gevoelens en hun naasten. Stop it Now! 

biedt een luisterend oor, informatie, advies en ondersteuning aan personen die zich zorgen maken 

over hun gevoelens of gedrag naar minderjarigen, alsook aan hun naasten. Daarnaast wil Stop it 

Now! de stap naar de gepaste hulp – wanneer nodig - verkleinen. 

- Meer informatie op www.stopitnow.be 

- De hulplijn is vertrouwelijk, anoniem en gratis via 0800 200 50. 

 

Universitair Forensisch Centrum – hulpverlening (voor plegers)  

Het Universitair Forensisch Centrum (UFC) doet dienst als steuncentrum in het kader van het 

samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de Vlaamse gemeenschap inzake de begeleiding 

en behandeling van plegers van seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel misbruik. Enkele 

diensten zijn bovendien gespecialiseerd in hulp voor minderjarige plegers. Bij een aantal daarvan kan 

je enkel terecht na doorverwijzing door de jeugdrechtbank, maar er zijn er ook enkele waar 

minderjarigen – onder bepaalde voorwaarden – terechtkunnen voor hulp op vrijwillige basis. 

- Meer informatie op www.ufc.be  

 

http://www.om-mp.be/
http://www.advocaat.be/
http://www.jeugdadvocaat.be/
http://www.stopitnow.be/
http://www.ufc.be/
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Slachtoffer/daderbemiddeling – bemiddeling  

Wie betrokken is bij een strafrechtelijk dossier (als slachtoffer of dader, maar ook als familielid of 

hulpverlener) kan herstelbemiddeling vragen. Bij herstelbemiddeling gaan slachtoffer en dader, 

rechtstreeks of onrechtstreeks, met de hulp van een neutrale persoon het gesprek aan over de 

feiten, de achtergronden, de betekenis en de gevolgen van een misdrijf. De bemiddeling gebeurt 

vrijwillig en vertrouwelijk en wordt begeleid door bemiddelingsdiensten, erkend door de minister van 

Justitie.  

Als een minderjarige pleger betrokken is, zijn er de diensten voor herstelgerichte en constructieve 

afhandelingen, kortweg HCA-diensten, met een ambulant aanbod dat uitsluitend gericht is op 

minderjarige delictplegers. HCA omvat 4 werkvormen: de slachtoffer-dader bemiddeling, het 

herstelgericht groepsoverleg, de gemeenschapsdienst en het leerproject. Bemiddeling is een 

communicatieproces tussen de minderjarige verdachte, zijn ouders en de benadeelden, begeleid 

door een onpartijdige derde, met het oog op het herstel van de materiële en relationele gevolgen 

van de feiten. 

- Meer informatie via www.moderator.be  

- HCA diensten: www.jongerenwelzijn.be/contact/voorzieningen/    

 

Bemiddeling in strafzaken – bemiddeling  

De procureur des Konings probeert via een bemiddeling in strafzaken een conflict te regelen zonder 

de tussenkomst van de rechter. Hij brengt de dader en het slachtoffer samen en probeert tot een 

regeling te komen om het conflict op te lossen en de schade te herstellen. De dossiers worden 

geselecteerd door de parketmagistraat. Zowel de dader als het slachtoffer zijn vrij om wel of niet 

deel te nemen aan de procedure. 

- Meer informatie via een Justitiehuis op www.justitiehuizen.be   

 

De procedure bemiddeling in strafzaken wordt soms verward met de dader-slachtofferbemiddeling 

die wordt aangeboden door de erkende bemiddelingsdienst Moderator (zie hierboven). 

 

Erkennings- en Bemiddelingscommissie voor slachtoffers van historisch misbruik – bemiddeling  

Slachtoffers kunnen vandaag nog steeds terecht bij de Erkennings-en Bemiddelingscommissie voor 

slachtoffers van historisch misbruik. Deze commissie werd opgericht in 2014. Slachtoffers kunnen er 

hun verhaal brengen en kunnen erkenning krijgen voor het leed dat hen destijds werd aangedaan. 

Deze commissie gaat daarnaast ook met het slachtoffer op zoek naar een manier om de pijn te 

verzachten. 

- Slachtoffers kunnen via de hulplijn 1712 de weg vinden naar dit aanbod (www.1712.be). 

Trefpunt Zelfhulp – hulpverlening  

Verschillende organisaties bieden zelfhulp en lotgenotencontact. De website van Trefpunt Zelfhulp 

vzw geeft een overzicht. Trefpunt Zelfhulp streeft ernaar om zelfhulpgroepen te versterken en de 

waarde van lotgenotencontact en ervaringsdeskundigheid te promoten.  

- www.zelfhulp.be  

http://www.moderator.be/
http://www.jongerenwelzijn.be/contact/voorzieningen/
http://www.justitiehuizen.be/
http://www.1712.be/
http://www.zelfhulp.be/
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Nuttige contacten Vorming Advies 

Informatie  

Hulpverlening Melding Rechtsbijstand Bemiddeling 

Alarmnummer 101    x (acuut 

gevaar) 

  

Alarmnummer 112   x (medisch acuut 

gevaar) 

   

Vertrouwenscentrum 

Kindermishandeling (VK) 

 x x (minderjarigen)    

Centrum voor Algemeen 

Welzijnswerk (CAW)  

Jongerenadviescentrum (JAC) 

 x x (volwassenen) 

 

x (jongeren) 

   

Hulplijn 1712  x (burger)     

Federatie-arts / sportarts  / 

huisarts 

 x x    

Zorgcentrum na seksueel 

geweld 

  x x x  

ICES x x     

Sensoa x      

Child Focus  x x     

Justitiehuis  x   x  

Politie    x   

Parket    x   

Advocaat / jeugdadvocaat     x  

Stop it Now!   x x (voor mensen 

met pedofiele 
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Nuttige contacten Vorming Advies 

Informatie  

Hulpverlening Melding Rechtsbijstand Bemiddeling 

gevoelens) 

Universitair Forensisch 

Centrum 

  x (voor plegers)    

Moderator (slachtoffer-dader 

bemiddeling) 

     x 

Bemiddeling in Strafzaken      x 

Erkennings- en 

bemiddelingscommissie 

historisch misbruik 

     x 

Trefpunt Zelfhulp   x    
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Fiche 15 - ICES 
Wat?  

Het Internationaal Centrum Ethiek in de Sport vzw (ICES) is een door Vlaams Minister van Sport 

erkende organisatie voor beleidsondersteuning en praktijkontwikkeling op het gebied van ethisch 

sporten. ICES informeert, stimuleert en ondersteunt de Vlaamse sportsector om actief te investeren 

in ethische thema’s die belangrijk zijn bij een kwaliteitsvolle sportbeoefening. Het thema seksueel 

grensoverschrijdend gedrag is daarbij één van de core thema’s.  

Voorheen had ICES een ondersteunende functie in het proactief uitwerken van het kwaliteits-, 

preventie- en reactiebeleid rond lichamelijke en seksuele integriteit. Met de extra financiële 

middelen komt hier nu ook een ondersteuningsaanbod bij voor organisaties (federaties, 

sportdiensten) die geconfronteerd worden met cases. 

Waarom?  

Aan ethisch sporten werken is niet eenvoudig. Bovendien is de problematiek rond seksueel 

grensoverschrijdend gedrag complex. Daarom is de nood er vanuit de sportsector om meer 

ondersteuning te bieden.  

Wat biedt ICES?  

• Individuele maatbegeleiding voor federaties, sportdiensten en koepelsportorganisaties 

specifiek inzake integriteitsbeleid. 

• API's op sectorniveau binnen sportfederaties opleiden, ondersteunen via een API-opleiding, 

handleiding en het faciliteren van onderlinge kennisdeling.  

• Als backoffice fungeren voor API's op sectorniveau bij cases inzake integriteit (federaties, 

sportdiensten, koepelsportorganisaties).  

• Een structureel opvolgingssysteem voor cases ontwikkelen en uitrollen via de opgeleide 

API's op sectorniveau. 

• Sectoroverschrijdende initiatieven opvolgen en ondersteunen vanuit sport. 

• Internationale initiatieven opvolgen en ondersteunen vanuit Vlaanderen.  

• Vormingsaanbod optimaliseren en aanbieden/uitbreiden aan relevante doelgroepen. 

 

Wat biedt ICES niet?  

• ICES zal echter geen hulpverlening of slachtofferhulp aanbieden. Hiervoor verwijzen we door 

naar bestaande professionele instanties vanuit welzijn.  

• Verder zal ICES zich niet profileren als meldpunt of hulplijn rechtstreeks voor clubs. Hiervoor 

rekenen we op een netwerk van API’s in de sector op federatieniveau of de bestaande 

meldpunten/hulplijnen vanuit welzijn. 

 

Contact 

www.ethischsporten.be  

www.sportmetgrenzen.be  

info@ethicsandsport.be  

09 218 91 24 

  

http://www.ethischsporten.be/
http://www.sportmetgrenzen.be/
mailto:info@ethicsandsport.be
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Fiche 16 - Rapporteringformulier  
Wat? 

Een case opvolgen rond (seksueel) grensoverschrijdend gedrag is niet eenvoudig. Je moet zorgvuldig 

en correct tewerk gaan. Daarom is het van belang om notities bij te houden van de ondernomen 

stappen. In een rapporteringsformulier kunnen verschillende zaken opgenomen worden: gegevens 

melder, slachtoffer, omschrijving, advies, verdere afspraken…  

Waarom? 

Om een paar redenen is het goed om per melding een rapportering bij te houden.  

• Om als API de case zelf goed te kunnen opvolgen, de contactgegevens te hebben, 

gestructureerd tewerk te gaan…  

• Om (met toestemming van het slachtoffer al dan niet geanonimiseerd) de case te kunnen 

voorleggen aan de verantwoordelijken (bestuur club/federatie…).  

• Om jaarlijks de belangrijkste info van alle cases door te geven, zodat er een totaalbeeld kan 

gevormd worden van de problematiek.  

Notities 

Het is aan te raden om tijdens de behandeling van de case/melding het handelingsprotocol te volgen 

en per stap extra notities bij te houden voor eigen gebruik. Let op de discretieplicht, dus behandel 

deze notities met aandacht voor de privacy van alle betrokkenen. 

 Datum + omschrijving  

Fase 0 Melding 
Aanmeldingsvraag 

Omschrijving van de melding 
 
 
 
 
 
 
 

Fase 1: in kaart 
brengen van feiten 
Stappen om 
bijkomende 
informatie te 
krijgen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fase 2: Inschatten 
van de ernst en 
advies opbouwen 
Ingewonnen extern 
advies 
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Interne bespreking 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Formulering van 
een advies 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fase 3: uitvoeren 
van het advies 
Stappen in de 
verdere opvolging 
 
 
 
 
 
 

 

Fase 4: nazorg en 
evaluatie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fase 5 
Verbeteracties 
voor het beleid 
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Geanonimiseerd rapporteringsdocument 

Dit voorbeeld hieronder is een rapporteringsdocument die je als een case is afgesloten helemaal kan 

finaliseren. Het geeft jou als API een handig overzicht om te zien wat de kern van de situatie was en 

hoe het opgelost is geraakt 

MELDING … OP …/…/2018 

GEGEVENS CLUB/SPORTORGANISATIE 

Naam club/sportorganisatie: 

Naam club API / Bestuurder / verantwoordelijke:  

E-mailadres: 

Telefoon: 

GEGEVENS MELDER  

Naam:  

E-mail:  

Telefoon: 

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

BESCHRIJVING VAN HET PROBLEEM OF VRAAG  

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

Herhaling: o ja o nee  

Plaats:  

Soort grensoverschrijdend gedrag: o fysiek o psychisch o seksueel 

Aantal slachtoffers: o één o meerdere o ongeweten  

Aantal plegers: o één o meerdere o ongeweten  

Geslacht slachtoffer(s): o man o vrouw  

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

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

personeel o Andere:   

Geslacht pleger(s): o man o vrouw  

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

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

personeel o Andere:   

Omschrijving situatie: 
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ADVIES 

Advies opbouwen samen met  

o Club  

o Federatie  

o 1712 

o ICES  

o Andere:… 

Advies doorgeven aan verantwoordelijken op: Datum:  

Algemene omschrijving van het advies  

 

 

 

 

 

RESULTAAT ADVIES   

Het advies & de ondersteuning leidde tot:  

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

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

schorsing, maatregelingen…)  

o Doorverwijzing naar hulpverlening  

o Melding bij politie door slachtoffer/betrokkene  

o Melding bij politie door club 

o Melding bij tuchtrecht 

o Andere: …. 

REFLECTIE (hoe was het, ging het vlot, medewerking van verantwoordelijken, weerstanden...)  
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Fiche 17 – Juridische begrippen en achtergrondinformatie 

Juridisch en regelgevend kader 

Strafrecht 

Stalking (“belaging”): art. 442bis Sw. en art. 442ter Sw. 

Art. 442bis Hij die een persoon heeft belaagd terwijl hij wist of had moeten weten dat hij door zijn 

gedrag de rust van die bewuste persoon ernstig zou verstoren, wordt gestraft met gevangenisstraf 

van vijftien dagen tot twee jaar en met geldboete van vijftig euro tot driehonderd euro of met een 

van die straffen alleen. 

Ingeval de feiten bedoeld in het eerste lid worden gepleegd ten nadele van een persoon van wie de 

kwetsbare toestand ten gevolge van de leeftijd, zwangerschap, een ziekte dan wel een lichamelijk of 

geestelijk gebrek of onvolwaardigheid, duidelijk was of de dader bekend was, wordt de 

minimumstraf voorzien in het eerste lid verdubbeld. 

Art. 442ter In de gevallen bepaald in artikel 442bis kan het minimum van de bij dit artikel bepaalde 

correctionele straffen worden verdubbeld, wanneer een van de drijfveren van het wanbedrijf bestaat 

in de haat tegen, het misprijzen van of de vijandigheid tegen een persoon wegens diens zogenaamd 

ras, zijn huidskleur, zijn afkomst, zijn nationale of etnische afstamming, zijn nationaliteit, zijn 

geslacht, zijn seksuele geaardheid, zijn burgerlijke staat, zijn geboorte, zijn leeftijd, zijn fortuin, zijn 

geloof of levensbeschouwing, zijn huidige of toekomstige gezondheidstoestand, een handicap, zijn 

taal, zijn politieke overtuiging, zijn syndicale overtuiging, een fysieke of genetische eigenschap of zijn 

sociale afkomst. 

Voyeurisme (inclusief sexting en wraakporno): artikel 371/1 Sw. 

Met een gevangenisstraf van zes maanden tot vijf jaar wordt gestraft 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. 

Worden deze feiten gepleegd op de persoon of met behulp van de persoon van een minderjarige 

boven de volle leeftijd van zestien jaar, dan wordt de schuldige gestraft met opsluiting van vijf jaar tot 

tien jaar. 

Is de minderjarige geen volle zestien jaar oud, dan is de straf opsluiting van tien jaar tot vijftien jaar. 

Het voyeurisme bestaat, zodra er begin van uitvoering is. 

Aanranding van de eerbaarheid: artikel 372 Sw. (zonder geweld) en artikel 373 Sw. (met geweld) 

Art. 372 Elke aanranding van de eerbaarheid, zonder geweld of bedreiging gepleegd op de persoon of 

met behulp van de persoon van een kind van het mannelijke of vrouwelijke geslacht beneden de volle 

leeftijd van zestien jaar, wordt gestraft met opsluiting van vijf jaar tot tien jaar. 
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De aanranding van de eerbaarheid, zonder geweld of bedreiging door een bloedverwant in de 

opgaande lijn of adoptant gepleegd op de persoon of met behulp van de persoon van een 

minderjarige, zelfs indien deze de volle leeftijd van zestien jaar heeft bereikt, wordt gestraft 

met opsluiting van tien jaar tot vijftien jaar. 

Dezelfde straf wordt toegepast indien de schuldige hetzij de broer of de zus van het minderjarige 

slachtoffer is of ieder ander persoon die een soortgelijke positie heeft in het gezin, hetzij onverschillig 

welke persoon die gewoonlijk of occasioneel met het slachtoffer samenwoont en die over dat 

slachtoffer gezag heeft. 

Art. 373 Met gevangenisstraf van zes maanden tot vijf jaar wordt gestraft de aanranding van de 

eerbaarheid gepleegd op personen of met behulp van personen van het mannelijke of vrouwelijke 

geslacht, met geweld, dwang, bedreiging, verrassing of list, of die mogelijk werd gemaakt door een 

onvolwaardigheid of een lichamelijk of geestelijk gebrek van het slachtoffer. 

Wordt de aanranding gepleegd op de persoon of met behulp van de persoon van een minderjarige 

boven de volle leeftijd van zestien jaar, dan wordt de schuldige gestraft met opsluiting van vijf jaar tot 

tien jaar. 

Is de minderjarige geen volle zestien jaar oud, dan is de straf opsluiting van tien jaar tot vijftien jaar. 

- Aanranding bestaat, zodra er een begin van uitvoering is. 

Verkrachting: art. 375 Sw.  

Verkrachting is elke daad van seksuele penetratie van welke aard en met welk middel ook, gepleegd 

op een persoon die daar niet in toestemt. 

Toestemming is er met name niet wanneer de daad is opgedrongen door middel van geweld, dwang, 

bedreiging, verrassing of list of mogelijk is gemaakt door een onvolwaardigheid of een lichamelijk of 

een geestelijk gebrek van het slachtoffer. 

Met opsluiting van vijf jaar tot tien jaar wordt gestraft ieder die de misdaad van verkrachting pleegt. 

Wordt de misdaad gepleegd op de persoon van een minderjarige boven de volle leeftijd van zestien 

jaar, dan wordt de schuldige gestraft met opsluiting van tien jaar tot vijftien jaar. 

Wordt de misdaad gepleegd op de persoon van een kind boven de volle leeftijd van veertien jaar en 

beneden die van zestien jaar, dan wordt de schuldige gestraft met opsluiting van vijftien jaar tot 

twintig jaar. 

Als verkrachting met behulp van geweld wordt beschouwd elke daad van seksuele penetratie, van 

welke aard en met welk middel ook, die gepleegd wordt op de persoon van een kind dat de volle 

leeftijd van veertien jaar niet heeft bereikt. In dat geval is de straf opsluiting van vijftien tot twintig 

jaar. 

De straf is opsluiting van twintig jaar tot dertig jaar, indien het kind geen volle tien jaar oud is. 
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Strafbaar seksisme 

art. 2 en 3 van de wet van 22 mei 2014 ter bestrijding van seksisme in de openbare ruimte en tot 

aanpassing van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie teneinde de daad van 

discriminatie te bestraffen 

Art. 2 Voor de toepassing van deze wet wordt begrepen onder seksisme elk gebaar of handeling die, 

in de in artikel 444 van het Strafwetboek bedoelde omstandigheden, klaarblijkelijk bedoeld is om 

minachting uit te drukken jegens een persoon wegens zijn geslacht, of deze, om dezelfde reden, als 

minderwaardig te beschouwen of te reduceren tot diens geslachtelijke dimensie en die een ernstige 

aantasting van de waardigheid van deze persoon ten gevolge heeft. 

Art. 3 Met gevangenisstraf van een maand tot een jaar en met geldboete van vijftig euro tot duizend 

euro of met een van die straffen alleen wordt gestraft hij die een in artikel 2 bedoeld gedrag 

aanneemt. 

Seksuele intimidatie / aanzetten tot seksuele intimidatie 

artikel 5 en Titel IV (art. 26 t.e.m. 31) van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie 

tussen vrouwen en mannen 

Art. 5 Voor de toepassing van deze wet verstaat men onder: 

[…] 9° intimidatie: ongewenst gedrag dat met het geslacht verband houdt, en tot doel of gevolg heeft 

dat de waardigheid van de persoon wordt aangetast en een bedreigende, vijandige, beledigende, 

vernederende of kwetsende omgeving wordt gecreëerd; 

10° seksuele intimidatie: wanneer zich enige vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal of fysiek 

gedrag met een seksuele connotatie voordoet met als doel of gevolg dat de waardigheid van een 

persoon wordt aangetast, in het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, 

vernederende of kwetsende situatie wordt gecreëerd; 

Art. 26. Voor de toepassing van deze titel wordt begrepen onder discriminatie elke vorm van 

opzettelijke directe discriminatie opzettelijke indirecte discriminatie, opdracht tot discrimineren, 

intimidatie of seksuele intimidatie, op grond van geslacht. 

Art. 27. Met gevangenisstraf van een maand tot een jaar en met geldboete van vijftig euro tot 

duizend euro of met een van die straffen alleen wordt gestraft: 

1° hij die in een van de in artikel 444 van het Strafwetboek bedoelde omstandigheden aanzet tot 

discriminatie jegens een persoon wegens zijn geslacht, en dit, zelfs buiten de in artikel 6bedoelde 

domeinen; 

2° hij die in een van de in artikel 444 van het Strafwetboek bedoelde omstandigheden aanzet tot 

haat of geweld jegens een persoon wegens zijn geslacht, en dit, zelfs buiten de in artikel 6 bedoelde 

domeinen; 

3° hij die in een van de in artikel 444 van het Strafwetboek bedoelde omstandigheden aanzet tot 

discriminatie of tot segregatie jegens een groep, een gemeenschap of de leden ervan, wegens het 

geslacht, en dit, zelfs buiten de in artikel 6 bedoelde domeinen; 

4° hij die in een van de in artikel 444 van het Strafwetboek bedoelde omstandigheden aanzet tot 

haat of geweld jegens een groep, een gemeenschap of de leden ervan, wegens het geslacht, en dit, 

zelfs buiten de in artikel 6 bedoelde domeinen. 

https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln59&anchor=ln59-582&bron=doc
https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln94915&anchor=ln94915-11&bron=doc
https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln59&anchor=ln59-582&bron=doc
https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln94915&anchor=ln94915-11&bron=doc
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Art. 28. Met gevangenisstraf van twee maanden tot twee jaar wordt gestraft ieder openbaar officier 

of ambtenaar, iedere drager of agent van het openbaar gezag of van de openbare macht die in de 

uitoefening van zijn ambt jegens een persoon discrimineert wegens zijn geslacht. 

Dezelfde straffen worden toegepast wanneer de feiten begaan zijn jegens een groep, een 

gemeenschap of de leden ervan, wegens het geslacht. 

Indien de verdachte bewijst dat hij heeft gehandeld op bevel van zijn meerderen, in zaken die tot hun 

bevoegdheid behoren en waarin hij hen als ondergeschikte gehoorzaamheid verschuldigd was, 

worden de straffen alleen toegepast op de meerderen die het bevel hebben gegeven. 

Indien de openbare officieren of ambtenaren die beticht worden de bovengenoemde daden van 

willekeur bevolen, toegelaten of vergemakkelijkt te hebben, beweren dat hun handtekening bij 

verrassing is verkregen, zijn zij verplicht de daad, in voorkomend geval, te doen ophouden en de 

schuldige aan te geven; anders worden zij zelf vervolgd. 

Indien een van de bovengenoemde daden van willekeur is gepleegd door middel van de valse 

handtekening van een openbaar ambtenaar, worden de daders van de valsheid en zij die er 

kwaadwillig of bedrieglijk gebruik van maken, gestraft met opsluiting van tien jaar tot vijftien jaar. 

Art. 28/1. Hij die, in de in artikel 6, § 1, 1°, bedoelde materie een persoon discrimineert, in de zin van 

artikel 5, 5°, 6°, 7° of 8°, wegens zijn geslacht wordt gestraft met gevangenisstraf van een maand tot 

een jaar en met geldboete van vijftig euro tot duizend euro, of met een van die straffen alleen. 

Dezelfde straffen worden toegepast bij discriminatie jegens een groep, een gemeenschap of de leden 

ervan, wegens het geslacht. 

Art. 28/2. Hij die, op het vlak van de arbeidsbetrekkingen, een persoon discrimineert in de zin van 

artikel 5, 5°, 6°, 7° of 8°, wegens zijn geslacht wordt gestraft met gevangenisstraf van een maand tot 

een jaar en met geldboete van vijftig euro tot duizend euro, of met een van die straffen alleen. 

Dezelfde straffen worden toegepast bij discriminatie jegens een groep, een gemeenschap of de leden 

ervan, wegens het geslacht. 

Art. 29. Met gevangenisstraf van een maand tot een jaar en met geldboete van vijftig euro tot 

duizend euro of met een van die straffen alleen wordt gestraft zij die zich niet voegen naar een vonnis 

of een arrest dat, als gevolg van een vordering tot staking, overeenkomstig artikel 25 werd gewezen. 

Art. 30. In geval van een inbreuk op de artikelen 27, 28 of 29, kan de veroordeelde bovendien 

overeenkomstig artikel 33 van het Strafwetboek tot de ontzetting worden veroordeeld. 

Art. 31. Alle bepalingen van boek I van het Strafwetboek, hoofdstuk VII en artikel 85 niet 

uitgezonderd, zijn van toepassing op de in deze wet bedoelde misdrijven. 

Seksueel grensoverschrijdend gedrag in het arbeidsrecht 

art. 32/1 e.v. Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering 

van hun werk (hieronder niet integraal weergegeven) 

Art. 32bis Welzijnswet werknemers. De werkgevers en de werknemers alsmede de daarmee 

gelijkgestelde personen bedoeld in artikel 2, § 1, en de andere dan de bij artikel 2, § 1, bedoelde 

personen die in contact komen met de werknemers bij de uitvoering van hun werk, zijn ertoe 

gehouden zich te onthouden van iedere daad van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag 

op het werk. 

https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln94915&anchor=ln94915-42&bron=doc
https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln94915&anchor=ln94915-45&bron=doc
https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln94915&anchor=ln94915-46&bron=doc
https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln94915&anchor=ln94915-47&bron=doc
https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln59&anchor=ln59-44&bron=doc
https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln59&anchor=ln59-79&bron=doc
https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln59&anchor=ln59-98&bron=doc
https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln15965&anchor=ln15965-4&bron=doc
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De andere dan de bij artikel 2, § 1, bedoelde personen die in contact komen met de werknemers bij de 

uitvoering van hun werk passen met het oog op hun bescherming de bepalingen van 

de artikelen 32decies tot 32duodecies toe. 

De Koning bepaalt de voorwaarden en de nadere regels betreffende de toepassing van deze 

afdeling op de werknemers van de ondernemingen van buitenaf die voortdurend aanwezig zijn in de 

inrichting van de werkgever bij wie de werkzaamheden worden uitgevoerd. 

Art. 119 Soc. Sw. Daden van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk 

Met een sanctie van niveau 4 wordt bestraft, eenieder die in contact treedt met de werknemers bij de 

uitvoering van hun werk en die, in strijd met de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van 

de werknemers bij de uitvoering van hun werk, een daad van geweld, pesterijen of ongewenst 

seksueel gedrag op het werk begaat. 

 

Achtergrondinformatie m.b.t. seksuele delicten 
Lichamelijkheid en seks behoren tot de intieme levenssfeer en daar beslis je in principe zelf over. 

Toch ben je als mens en individu niet volledig vrij. Maatschappelijk leven er immers waarden en 

opvattingen. Juridisch gelden er normen. Denk bijvoorbeeld aan juridische begrippen als  “goede 

zeden”, “bederf van jeugd en prostitutie” en “aanzetten tot ontucht”. 1 

Recht op seksualiteitsbeleving 

Het recht op seksualiteitsbeleving is door de wet gewaarborgd als onderdeel van het 

zelfbeschikkingsrecht. Dit betekent dat er geen sprake is van strafbare feiten als alle betrokkenen 

geldig toestemmen (zie verder). Dat is het principe van consensualiteit of het recht op gewenste 

seksualiteitsbeleving.  

Pas wanneer een van de betrokkenen niet of niet geldig toestemt, is er sprake van strafbare feiten en 

komt het principe van non-consensualiteit en het recht op bescherming tegen ongewenste 

seksualiteitsbeleving in beeld. De wet voorziet in strafrechtelijke bescherming tegen ongewenste 

seksuele handelingen zonder penetratie (= aanranding van de eerbaarheid) en met penetratie (= 

verkrachting). 

Strafrechtelijke bescherming tegen ongewenste seksualiteitsbeleving 

De wet voorziet straffen voor aanranding van de eerbaarheid en verkrachting. Het begrip 

eerbaarheid is niet geconcretiseerd maar wordt ingevuld als het algemeen begrip van eerbaarheid 

zoals dat op een bepaald ogenblik in de samenleving aangevoeld wordt, de seksuele integriteit zoals 

die door het collectief bewustzijn van een bepaalde maatschappij en op een bepaald tijdstip wordt 

ervaren. Concreet gaat het bij aanranding van de eerbaarheid om gedragingen die gericht zijn op het 

aanraken of het (doen) ontbloten van de vrouwelijke of mannelijke geslachtsorganen of van de 

borsten van een vrouw. Er moet sprake zijn van geweld of bedreiging.  

Het misdrijf verkrachting wordt omschreven als: elke daad van seksuele penetratie van welke aard 

ook en met welk middel ook, gepleegd op een persoon die daar niet in toestemt. Toestemming is er 

met name niet wanneer de daad is opgedrongen door middel van geweld, dwang of list of mogelijk is 

gemaakt door een onvolwaardigheid of een lichamelijk of een geestelijk gebrek van het slachtoffer 

(Art. 375 al. 1-2 Sw). Penetratie vereist niet dat een seksueel orgaan wordt gepenetreerd maar het 

                                                           
1 Gebaseerd op Stevens L., Recht met betrekking tot seksualiteit. Leidraad bij de colleges, KULeuven, 2008 

https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln15965&anchor=ln15965-4&bron=doc
https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln15965&anchor=ln15965-143&bron=doc
https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln15965&bron=doc
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moet wel een seksuele component hebben. Er zijn een aantal verzwarende omstandigheden 

waarvan leeftijd (minderjarigen) een belangrijke factor uitmaakt.  

Recht op gewenste seksualiteitsbeleving 

Wanneer is seksualiteit gewenst en vanaf wanneer kan iemand geldig toestemmen? Er worden twee 

principes gehanteerd. Ten eerste de leeftijd en ten tweede het al of niet aanwezig zijn van penetratie. 

Qua leeftijd geldt het principe dat mensen jonger dan 16 jaar verondersteld worden niet geldig te 

kunnen instemmen met een seksuele handeling. Dus wie een min-16-jarige bij een seksuele 

handeling betrekt pleegt steeds een misdrijf. Art. 375 al. 6 Sw. bevat een gelijkaardige redenering 

met betrekking tot seksuele penetraties. Alleen legt dit artikel de leeftijdsgrens vreemd genoeg op 14 

jaar. Wie een seksuele penetratie pleegt op een persoon die jonger dan 14 jaar is, pleegt steeds een 

misdrijf. Wie 14 jaar of ouder is, wordt echter wel geacht rechtsgeldig te kunnen toestemmen met 

een seksuele penetratie. Samen lijken deze artikelen dus te suggereren dat een jongere van 14 of 15 

jaar oud wel geldig kan toestemmen met een seksuele penetratie maar niet met andere seksuele 

handelingen. In de rechtspraktijk werd dit ondervangen door een persoon die een seksuele 

penetratie pleegt op een persoon van veertien of vijftien jaar schuldig te verklaren aan een 

aanranding bij gelijkstelling (art. 372 al. 1 Sw.). Onderstaande tabel vormt een samenvatting:  

 

In deze gevallen gaat het steeds om seksuele handelingen waarbij geen geweld of bedreigingen of 

andere vormen van dwang gebruikt worden. Deze artikelen beogen jongeren onder een bepaalde 

leeftijd tegen seksuele handelingen te beschermen. Maar ze vormen in principe ook een obstakel 

voor jongeren onder 16 jaar die met hun seksualiteitsbeleving experimenteren. Ze houden immers 

geen rekening met het leeftijdsverschil tussen de betrokkenen. Dezelfde regels gelden voor 

bijvoorbeeld een 15-jarige en een 18-jarige enerzijds en een 15-jarige en een 43-jarige anderzijds. 

Zowel de 18-jarige als de 43-jarige maken zich schuldig aan een misdrijf wanneer zij seksuele 

handelingen beleven met een min-16-jarige. Als twee min-16-jarigen seksuele handelingen met 

elkaar beleven, plegen ze allebei een ‘als een misdrijf omschreven feit’. Omdat de ‘dader’ minderjarig 

is, is niet het strafrecht, maar wel het jeugdrecht van toepassing. In dergelijke gevallen kan de 

jeugdrechtbank maatregelen treffen ten aanzien van de minderjarige ‘daders’. Dit is in de praktijk 

waarschijnlijk vrij uitzonderlijk, maar het blijft principieel mogelijk. 

Ook seksuele handelingen in een familiale context zijn verboden totdat alle betrokkenen achttien jaar 

zijn (Art. 372 al. 2 Sw). Dat betekent dus ook dat seksuele handelingen tussen verwante personen 

niet strafbaar zijn wanneer alle betrokkenen die minimale leeftijd bereikt hebben.  Verwante 

personen zijn: ouders en grootouders, adoptanten, broers of zussen. Verder ook iedere persoon die 

een soortgelijke positie heeft in het gezin als een broer of zus (bijvoorbeeld: kinderen in nieuw 

samengestelde gezinnen) en iedere persoon die gewoonlijk of occasioneel met het slachtoffer 

samenwoont en over haar of hem gezag heeft (bijvoorbeeld: de nieuwe partner van de moeder). Het 

is belangrijk op te merken dat de minderjarige zelf geen strafbare feiten pleegt; enkel diegene die de 

minderjarige bij de seksuele handelingen betrekt, pleegt een misdrijf. Het is eveneens belangrijk op 

 -14 jaar 14 of 15 jaar 16 jaar of ouder 

Zonder penetratie aanranding van de 

eerbaarheid 

aanranding van de 

eerbaarheid 

geen misdrijf 

Penetratie verkrachting aanranding van de 

eerbaarheid 

geen misdrijf 



Syllabus Aanspreekpersoon Integriteit   Versie 19/02/2018 

 

    
 

 71 

te merken dat het hier opnieuw gaat om seksuele handelingen waarbij geen geweld of bedreigingen 

gebruikt werd. 

Een apart hoofdstuk vormen die uitingen van seksualiteit die wel gewenst zijn maar toch strafbaar 

gesteld kunnen worden. Het belangrijkste voorbeeld hiervan is de wetgeving op prostitutie en 

ontucht. Prostitutie – het ‘kopen’ of ‘verkopen’ van seksuele handelingen – is op zichzelf nooit 

strafbaar geweest in België (op voorwaarde dat degene die de seksuele handelingen ‘verkocht’ 

seksueel handelingsbekwaam was). Wel strafbaar zijn allerlei handelingen die een derde, dus iemand 

anders dan de prostituant of prostituee, stelt waardoor ‘vraag’ en ‘aanbod’ elkaar (kunnen) vinden. 

Een concreet voorbeeld hiervan is het bemiddelen tussen een cliënt en een prostituee. Opdat er 

sprake zou zijn van strafbare handelingen, moet er dus sprake zijn van prostitutie en van verboden 

handelingen met betrekking tot prostitutie.  

 

Juridische woordenlijst  

Verkrachting 

Seksueel contact met penetratie zonder toestemming van een van de betrokkenen. Gedwongen of 

ongewenste seksuele betrekkingen, maar ook onvrijwillige orale of anale seks. Dit is strafbaar. 

Aanranding van de eerbaarheid 

Seksueel contact zonder toestemming en zonder penetratie. Bijvoorbeeld betasten van 

geslachtsdelen, moeten toekijken als iemand masturbeert. Strafbaar. 

Incest 

Seksueel contact tussen familieleden. Bijvoorbeeld: broer van 16 en zus van 17 hebben samen seks 

met toestemming, vader betast zijn zoontje van 6 aan zijn geslachtsdelen. Strafbaar tot 18 jaar. 

Overspel 

Een (seksuele) relatie met een derde terwijl je getrouwd bent of samenwoont. Dit is niet strafbaar. 

Prostitutie 

Seks tegen betaling of vergoeding, bijvoorbeeld in ruil voor belkrediet. Wie seks tegen betaling of 

vergoeding heeft met een minderjarige, is strafbaar. Als er een minderjarige bij seksuele handelingen 

tegen betaling of een andere vorm van vergoeding gebruikt wordt, noemen we dat kinderprostitutie.  

Openbare schennis van de goede zeden 

Wie foto’s, films, teksten … die strijdig zijn met de goede zeden toont, verspreidt of verkoopt aan 

minderjarigen maakt zich hier schuldig aan. Idem voor wie seksuele handelingen stelt in 

aanwezigheid van minderjarigen of op een plaats (park, auto …) waar anderen je kunnen zien. 

Ontucht 

Ontucht wordt afgemeten aan het ‘collectief bewustzijn’. Wat de gemiddelde Belg als kwetsend 

ervaart op het vlak van seksualiteitsbeleving, is ontuchtig. 

Kinderpornografie 

Het gaat om de visuele afbeelding van een kind (minderjarige persoon) dat betrokken is bij werkelijke 

of gesimuleerde seksuele gedragingen of de afbeelding van geslachtsorganen van een kind wanneer 

het overheersende kenmerk een voorstelling met seksuele doeleinden is. 
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Schuldig verzuim 

De wet zegt dat je iemand moet helpen of voor een persoon hulp inroepen die in groot gevaar 

verkeert en dat je strafbaar bent als je dat niet doet. Je moet dus helpen als je weet dat iemand zal 

verkracht worden. 

‘Age of consent’ 

‘Age of consent’ is de minimumleeftijd waarop iemand wettelijk bekwaam wordt geacht om 

toestemming te geven voor seksuele handelingen. Wereldwijd gelden verschillende leeftijdsgrenzen. 

Sommige landen hebben naast de wettelijke leeftijdsgrens ook een bepaling rond het maximum 

leeftijdsverschil tussen partners. Voor een goed begrip is het nodig de wettelijke leeftijdsgrens in 

samenhang met andere wettelijke bepalingen te lezen.  

Alle Europese rechtssystemen hanteren een minimumleeftijd voor seksuele contacten en bestraffen 

seksuele relaties met mensen onder een bepaalde leeftijd. Nergens is deze leeftijd lager dan 12 jaar. 

In 27% van de Europese landen zijn instemmende seksuele relaties met 14-jarigen legaal, in 22% van 

de landen met 15-jarigen, in 37% met 16-jarigen. In een meerderheid van de landen is dit ook het 

geval wanneer de oudere partner de relatie aanknoopt. In bijna alle Europese landen zijn seksuele 

relaties vanaf 16 legaal. De meeste staten gebruiken een hogere leeftijdsgrens voor seksuele relaties 

met autoriteitsfiguren en maken geen onderscheid tussen heteroseksuele en homoseksuele relaties. 

(Graupner, 2000) 

Jongeren groeien vandaag op in een geglobaliseerde wereld en knopen relaties aan ver buiten de 

landsgrenzen. Vanuit juridisch oogpunt dus geen makkelijke opgave om te weten wat mag en wat 

niet. (Waites, 2005) 
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