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Instrument 'SPORT MET GRENZEN: Vlaggensysteem’  -  Toepassing

‘SPORT MET GRENZEN: Vlaggensysteem’ is een laagdrempelig systeem waarbij trainers, 
coaches, maar ook de sporters, zelf kunnen zien wat grensoverschrijdend gedrag is. Het 
is een handig instrument voor zowel sportclubbestuurders, sportbegeleiders als sporters 
om bewust om te leren gaan met lichamelijk en seksueel grensoverschrijdend gedrag in 
de sport. 

Kort uitgelegd werkt het vlaggensysteem met zes criteria om in te schatten wanneer er 
sprake is van lichamelijk en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Doet er zich een 
situatie voor, dan kan die worden beoordeeld met een groene, gele, rode of zwarte vlag.  
Het Vlaggensysteem wil een houvast bieden om op een begripvolle, maar tegelijk 
rationele en consequente manier te reageren aan de hand van een duidelijke methode.
Tijdens de hoorzitting in de commissie grensoverschrijdend gedrag in de sport werd 
meermaals het nut en de doeltreffendheid van het Vlaggensysteem benadrukt. 

1. In hoeveel Vlaamse sportclubs wordt het vlaggensysteem vandaag effectief 
toegepast? Kan de minister ook het percentage sportclubs geven die dit systeem 
gebruikt.

2. Met hoeveel sportfederaties zijn er afspraken gemaakt over het gebruik van het 
vlaggensysteem en de verdere uitrol ervan naar de sportclubs. Kan de minister ook 
het percentage federaties geven dat dit gebruikt? 

3. Hoeveel sportfederaties koppelen verplichtingen aan het gebruik van het 
Vlaggensysteem voor de erkenning van hun sportclubs? 

4. Heeft de minister er een zicht op op welke manier het vlaggensysteem vandaag 
wordt gebruikt in sportclubs? Wie is hier verantwoordelijk voor, welke afspraken 
worden hierrond gemaakt? 

5. Wat vindt de minister van sport van de idee om subsidies aan sportfederaties 
afhankelijk te maken van de toepassing van het vlaggensysteem? 

6. Wat zijn volgens u de voornaamste drempels die sportfederaties en clubs ervaren om 
het vlaggensysteem te gebruiken? 
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1. Sinds 2013 zijn er in totaal 2.600 exemplaren gedrukt, waarvan er tot op heden 
1.730 zijn verspreid. Een groot deel daarvan werd in het eerste jaar gratis verdeeld 
richting partnerorganisaties. Zo kregen 95 sportfederaties en 308 sportdiensten een 
exemplaar. Andere exemplaren gingen naar de leden van de Vlaamse sportraad (19), 
Sensoa (40), Raad van Bestuur van VSF (10), commissie sport (20), VTS opleiding 
jeugdsportcoördinator (34), enzovoort. Dit jaar werden nog eens 77 exemplaren 
verdeeld op het VOICE-erkenningsforum. Een groot deel van de pakketten ging dus 
naar beleidsstructuren.
De meerderheid van de bestellingen die via de website worden aangevraagd 
(www.sportmetgrenzen.be) komen wel van clubs. In 2015 waren dat er 20, in 2016 
16 en in 2017 tot op de datum van 18 oktober 29. In welke mate de pakketten 
ingezet of verder verdeeld werden, kan ik niet zeggen.

2. Het vlaggensysteem wordt in elke initiator cursus van de Vlaamse Trainersschool 
(dwz voor alle sporttakken) aangehaald in een aparte passage in het didactiek 
gedeelte, binnen module 1. Bij sommige sporttakken is het vlaggensysteem 
volwaardig opgenomen in de initiatorcursus. Dit is bijvoorbeeld het geval voor de 
Vlaamse Squashfederatie. De federatie NELOS vzw (duiksport) heeft daarenboven 
een samenwerkingsovereenkomst lopen met ICES (Internationaal Centrum voor 
Ethiek in de sport) aangaande het vlaggensysteem. ICES voorzag een train the 
trainer, en zij leiden nu zelf hun trainers op met behulp van het vlaggensysteem. 
Meerdere sportfederaties hechten reeds veel belang aan het thema integriteit. Zo 
hebben de VAL (atletiek), Gymfed (gymnastiek), VJF (judo) al regelmatig de vorming 
‘Sport met Grenzen’ aangevraagd voor hun trainers. Ook Voetbal Vlaanderen, S-
Sport/Recreas, Jespo, Wind&Watersport deden dat dit jaar. 
De laatste hand wordt gelegd aan de samenwerkingsovereenkomsten die afgesloten 
worden tussen Sport Vlaanderen en de gesubsidieerde Vlaamse sportfederaties. In 
deze overeenkomsten komt het thema ‘ethiek in de sport’ structureel aan bod. 
Binnen dit luik van de overeenkomsten worden met de sportfederaties afspraken 
gemaakt rond de te nemen acties ter preventie van lichamelijk en seksueel 
grensoverschrijdend gedrag. Ook de sensibilisering en vorming aangaande dit thema 
krijgt hierbij de nodige aandacht.

3. Geen enkele.

4. Op dit moment heb ik dit niet. Via de vzw ICES weet ik dat een studente van de 
hogeschool Thomas Moore zal onderzoeken hoe de deelnemers aan de vormingen 
achteraf het Vlaggensysteem effectief gebruiken.

5. Ethisch sporten is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de Vlaamse overheid 
én de sportsector, in het bijzonder de sportfederaties. Elke sportfederatie heeft 
daarbij, rekening houdend met de aard en de context van de sportbeoefening, de 
decretale opdracht om zelf bij te dragen aan en te waken over de ontwikkeling van 
een sportklimaat dat met ethisch sporten verenigbaar is. Via onder andere de 
samenwerkingsovereenkomsten met de Vlaamse sportfederaties (waarover sprake in 
antwoord 2) worden met de sportfederaties de nodige afspreken voorzien om 
blijvende aandacht te geven aan de preventie van lichamelijk en seksueel 

http://www.sportmetgrenzen.be


grensoverschrijdend gedrag in de sport. Via verschillende partners blijven we het 
Vlaggensysteem als instrument op regelmatige basis in de kijker zetten. Omdat wij 
subsidies toekennen aan de sportfederaties en niet aan de sportclubs, wordt het 
toekennen van subsidies niet afhankelijk gemaakt van de toepassing of gebruik van 
het vlaggensysteem. Het instrument is tenslotte gemaakt voor het sportveld, met 
name de sportclubs. 

6. VTS+ doet systematisch evaluaties van al haar vormingen en de resultaten bij de 
vorming ‘Sporten met grenzen: het vlaggensysteem’ liggen erg hoog. Gemiddeld 
tussen 8 en 9 op 10. De drempel kan dus niet inhoudelijk zijn. Uit de evaluaties blijkt 
alvast dat het vlaggensysteem laagdrempelig is en geapprecieerd wordt door de 
deelnemers. Ook dit is overigens een van de zaken die de studente van Thomas 
Moore zal onderzoeken.


