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Meldpunt 1712 - Meldingen inzake grensoverschrijdend gedrag in de sport
Het centraal meldpunt 1712 voor vragen of meldingen over alle vormen van misbruik,
geweld en kindermishandeling is operationeel sinds maart 2012. Het meldpunt integreert
meld- en aanspreekpunten en onthaalwerkingen van de vertrouwenscentra voor geweld,
misbruik en mishandeling en de centra algemeen welzijnswerk (CAW).
In het voorjaar van 2017 kwamen er meer en meer getuigenissen aan het licht van
mensen die seksueel overschrijdend gedrag ervoeren in een sportcontext.
In antwoord op mijn schriftelijke vraag nr. 225 van 5 januari 2015 gaf de minister het
aantal personen dat gemeld werd bij 1712, onderverdeeld per problematiek. Zo werden
in 2014 drie gemelde personen geregistreerd in een sportcontext.
1.

Heeft de minister cijfers van het aantal meldingen over seksueel grensoverschrijdend
gedrag in de sport dat sinds 2012 toekwam bij het meldpunt 1712? Graag een
opdeling per jaar.

2.

Is er een stijging merkbaar sinds het naar buiten komen van getuigenissen hierover
in het voorjaar van 2017?

JO VANDEURZEN
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

ANTWOORD

op vraag nr. 14 van 29 september 2017
van KATRIEN SCHRYVERS

1.

In 2013, 2014, 2015 kon de context van waar het geweld zich afspeelde enkel
specifiek bij kindermishandeling aangeduid worden. Bij andere problematieken viel
de sportcontext onder de ruime context ‘andere’. Bijgevolg kunnen we geen
eenduidige cijfers aanreiken over het aantal oproepen waarbij het geweld zich
afspeelde in de sportsector.
We kunnen enkel aangeven hoeveel oproepen over kindermishandeling zich
voordeden in de sportsector.
2013: 2 personen
2014: 3 personen
2015: 9 personen
Het registratiesysteem onderging grondige wijzigingen op 1 juli 2016 waardoor de
context per vorm van geweld gespecifieerd kan worden. De context ‘sport’ werd
echter samengevoegd met de context ‘vrije tijd’ waardoor niet uit de cijfers kan
afgeleid worden of het over de sportsector gaat of over de sector vrije tijd.
Op korte termijn passen we het registratiesysteem aan en zullen de medewerkers de
gegevens voor 2017 corrigeren zodat we tegen het einde van het jaar over meer
nauwkeurige gegevens zullen beschikken over het aantal oproepen in de sportsector.
In 2016 (periode van 1 juli tot en met 31 december) werden 38 gemelde personen
geregistreerd bij de context sport en vrije tijd.
In 2017 (cijfers tot en met vrijdag 6 oktober 2017) werden er 66 personen gemeld
in de sport- en vrijetijdscontext. Let wel: hierbij gaat het over verschillende vormen
van geweld. (zie rapport hieronder)
(Totaal aantal gemelde personen in 2017 bedraagt 5276.)
Aantal
gemelde
personen

Percentage

Sport en vrije tijd

2

5,71%

Sport en vrije tijd

1

2,86%

Bel Problematiek

Bel Subcategorie

Bel Context

Kindermishandeling

Emotioneel geweld
Fysiek geweld
Restcat.: kindermishandeling

Sport en vrije tijd

2

5,71%

Seksueel geweld

Sport en vrije tijd

30

85,71%

Som:

35

53,03%

Aantal
gemelde
personen

Percentage

1

7,14%

Kindermishandeling

Bel Problematiek

Bel Subcategorie

Bel Context

Geweld tussen minderjarigen

Emotioneel geweld

Sport en vrije tijd

Fysiek geweld

Sport en vrije tijd

2

14,29%

Seksueel geweld

Sport en vrije tijd

11

78,57%

Som:

14

21,21%

Geweld tussen minderjarigen

Aantal
gemelde
personen

Percentage

Sport en vrije tijd

2

22,22%

Sport en vrije tijd

2

22,22%

Restcat.: Geweld tegen volwassenen

Sport en vrije tijd

1

11,11%

Seksueel geweld

Sport en vrije tijd

4

44,44%

Som:

9

13,64%

Aantal
gemelde
personen

Percentage

Bel Problematiek

Bel Subcategorie

Bel Context

Geweld tegen volwassenen

Emotioneel geweld
Fysiek geweld

Geweld tegen volwassenen

Bel Problematiek

Bel Subcategorie

Bel Context

Verwerkingsproblematiek

Restcat.: Verwerkingsproblematiek

Sport en vrije tijd

2

100,00%

Som:

2

3,03%

Aantal
gemelde
personen

Percentage

Verwerkingsproblematiek

Bel Problematiek

Bel Subcategorie

Bel Context

Andere problematiek

Andere problematiek

Sport en vrije tijd

6

100,00%

Som:

6

9,09%

Som:

66

100,00%

Andere problematiek

Totaal aantal gemelde personen in 2017: 5276

In de kantlijn geef ik nog mee dat er in 2017 ook 11 meldingen waren waarbij de
contactnemer uit de sportsector kwam.
2.

Ondanks de (eventuele) stijging in het aantal oproepen die verband houden met de
sector sport, geven de 1712-medewerkers aan dat deze stijging minder direct gelinkt
kan worden aan het moment van de getuigenissen. Bij artikels in de pers wordt
namelijk slechts uitzonderlijk aangegeven dat mensen met soortgelijke ervaringen
terecht kunnen bij de hulplijn 1712. Zolang dit niet systematisch gebeurt zal de
actualiteit minder zichtbaar zijn in de cijfers van 1712.

