
vlaarnse overheid : 

ENGAGEMENTSVERKLARING TER BESCHERMING 
V A N  D E  SEKSUELE INTEGRITEIT V A N  DE MINDERJARIGE 

IN DE SPORTSECTOR 

UITGANGSPUNTEN 

Als sportsector gaan we het engagement aan om de positieve waarden in de sport, en met name 
in de jeugdsport, te promoten. Daarbij willen we de rechten en de bescherming van de jongere 
voortdurend vanuit een ruimer perspectief bekijken. Als uitgangspunt nemen we daarvoor een 
ethisch verantwoorde sportbeoefening, die onder meer gebaseerd is op de Panathlonverklaring 
over ethiek in de jeugdsport. 

De sportsector zal inspanningen leveren om de integriteit te beschermen van de jongeren die aan 
ons worden toevertrouwd. 

Met deze engagementsverklaring drukken wij de intentie uit om adequaat aandacht te besteden 
aan de preventie en bestrijding van alle mogelijke vormen van seksueel misbruik en geweld, 
ongeacht wie de dader of het slachtoffer is. Om dat te bereiken willen we het thema 
bespreekbaar maken, het taboe doorbreken en situaties van (vermoedelijk) seksueel 
grensoverschrijdend gedrag doeltreffend aanpakken. 

Daarnaast streven we er ook naar om voor jongeren een klimaat te waarborgen waarin ze zich 
niet alleen op sportief vlak, maar ook op het vlak van seksueel en relationeel gedrag kunnen 
ontwikkelen, uiten en ontplooien, ongeacht hun geslacht, godsdienst, kleur, seksuele oriëntatie 
en mentale of fysieke capaciteiten of beperkingen. 

ENGAGEMENTEN 

Binnen de grenzen van onze specifieke opdracht nemen we als sportsector onze 
verantwoordelijkheid en gaan we de hieronder vermelde engagementen aan. 

We gaan het engagement aan om een gezamenlijke visie op het beschermen van seksuele 
integriteit en het ondersteunen van de lichamelijke en seksuele ontwikkeling van jongeren te 
expliciteren via het opstellen van een raamwerk en het uitwerken van een leidraad voor het 
ontwikkelen van een efficiënt beleid binnen onze sector. 



We zorgen voor een uitgeschreven handelingsprotocol bij (vermoedens van) een incident. Daarbij 
zal er steeds aandacht gaan naar zowel de rechten van het slachtoffer als van diegene die van 
seksueel grensoverschrijdend gedrag wordt verdacht of beschuldigd. 

We informeren en sensibiliseren onze sportsector over de manier waarop en bij wie men terecht 
kan met vragen en problemen rond seksueel grensoverschrijdend gedrag, misbruik en geweld. We 
stimuleren de sportorganisaties om vertrouwenscontactpersonen als eerste aanspreekpunt en 
doorverwijspunt aan te stellen. 

In de opleiding van al onze medewerkers - zowel vrijwilligers als professionelen, onder wie 
bestuursleden, trainers, begeleiders, of schoolsportleerkrachten - willen we aandacht besteden 
aan het adequaat omgaan met seksueel gedrag van jongeren, het sensibiliseren rond toelaatbaar 
of ontoelaatbaar gedrag, en het herkennen van signalen die kunnen wijzen op seksueel 
grensoverschrijdend gedrag, zowel van plegers als van slachtoffers. Waar mogelijk, zullen we een 
bijdrage leveren aan het ontwikkelen van competenties die medewerkers kunnen gebruiken om 
met het thema seksualiteit en seksueel grensoverschrijdend gedrag aan het werk te gaan. 

Bij het inschakelen van onze medewerkers wordt specifiek aandacht besteed aan hun achtergrond 
en hun houding tegenover lichamelijke integriteit en seksueel grensoverschrijdend gedrag. 

Binnen de sportsector ontwikkelen en ontsluiten we gepaste handleidingen, instrumenten en 
gedragscodes waarop medewerkers in de sportsector kunnen terugvallen. Die hulpmiddelen 
geven hen richting om een gezonde en professionele houding tegenover seksualiteit en 
lichamelijke integriteit aan te nemen. Ze stellen hen ook in staat om situaties te vermijden die als 
grensoverschrijdend gedrag kunnen worden beschouwd of ervaren, zonder dat ze daarom elke 
vorm van lichamelijkheid of intimiteit moeten vermijden. In het kader van onze procedures en 
reglementen besteden we de nodige aandacht aan dit onderwerp om de implementatie van deze 
verklaring mogelijk te maken. 

Brussel, 29 februari 2012 

Vlaams minister van Sport 
Philippe Muyters 
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Namens het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media 

Namens het Agentschap e Bevordering van de Lichamelijke 
Ontwikkeling, de n de Openluchtrecreatie - Bloso 

Namens de Vlaamse Sportfederatie vzw 

Namens het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité vzw 

Recreatiebeleid vzw 

Namens de Stichting Vlaamse Schoolsport 


