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INLEIDING 
 
Grappling Vlaanderen is een door de Vlaamse Overheid erkende sportfederatie. We werken 
met mensen, voor mensen. Dit brengt verantwoordelijkheden met zich mee, onder meer met 
betrekking tot ons gedrag. Gedrag van én jegens commissie- en bestuursleden, 
sportbeoefenaars, trainers en coaches, vrijwilligers, ouders, supporters en bezoekers. Dit beleid 
vloeit voort uit de integriteitscode van Grappling Vlaanderen. en heeft geleid tot het 
formuleren van een gedragscode voor iedereen die bij Grappling Vlaanderen betrokken is. 
 
Het doel van dit integriteitsbeleid is het vastleggen en uitdragen van de normen die Grappling 
Vlaanderen hanteert bij het beoordelen van het eigen gedrag en het gedrag van anderen. Het 
uitgangspunt daarbij is dat er steeds sprake moet zijn van integriteit, respect, sportiviteit en fair 
play.  
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1. AANSPREEKPERSOON INTEGRITEIT (API) 
 
Zit je met vragen, een vermoeden of klacht over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag in jouw 
sportclub, neem dan contact op met ons Aanspreekpersoon Integriteit Isabelle Van Damme 
via isabelle@kentering-psycholoog.be of via 0497 52 52 57. De API staat voor je klaar en luistert 
naar jouw verhaal of vraag. 
 
Praten helpt! Elke klacht wordt ernstig genomen en wordt met de nodige discretie behandeld. 
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2. PREVENTIE, VORMING EN SENSIBILISERING 
 
Grappling Vlaanderen geeft continue aandacht aan grensoverschrijdend gedrag. Hieronder valt 
fysiek, psychisch en seksueel grensoverschrijdend gedrag. 
 
2.1. Preventie 
 
Preventie gebeurt op het niveau van de federatie, evenals op het niveau van de clubs. Grappling 
Vlaanderen houdt via verschillende communicatiekanalen (website, sociale media, 
nieuwsbrieven, verspreiding affiches, …) dit onderwerp onder de aandacht. Zo worden er 
gedragscodes voor clubs, trainers, personeelsleden, andere leidinggevenden en bestuurs- en 
commissieleden voorzien. 
 
Grappling Vlaanderen probeert ook de aangesloten clubs preventief te laten handelen op 
grensoverschrijdend gedrag. Clubs waar veel jeugd aanwezig is en die deelnemen aan het 
jeugdsportproject kunnen beloond worden door de organisatie van activiteiten omtrent 
ethisch sporten. Ook worden ze gestimuleerd om een jeugdverantwoordelijke en 
verantwoordelijke ethiek aan te stellen. 
 
Acties op niveau van de federatie 

§ Het op regelmatige basis verspreiden van informatie en aanhalen onderwerp via sociale 
media. 

§ Voorzien en verspreiden van gedragscodes voor alle mogelijke betrokkenen. 
§ Opstellen en verspreiden van affiches omtrent onze 10 fair play en ethische geloftes. 
§ Optimaliseren van het integriteitsbeleid, preventiebeleid en reactiebeleid rond fysieke, 

psychische en seksuele integriteit. 
§ Adviseren en onderhouden van het contact met de API van Grappling Vlaanderen. 
§ Controle aanwezigheid van API in de aangesloten clubs. 
§ Stimulering ethische projecten/verantwoordelijke via het jeugdsportproject. 

 
Acties op niveau van de club  

§ Aanstellen verantwoordelijke jeugd en verantwoordelijke ethiek. 
§ Organiseren van activiteiten omtrent ethisch sporten. 
§ Aanstellen van een API in de aangesloten clubs. 
§ Ophangen en verspreiden van de affiches rond de 10 fair play en ethische geloftes. 
§ Sterk integriteitsbeleid ontwikkelen op clubniveau dankzij de ‘sportclubondersteuning’ 

van de federatie. 
§ Verspreiden van de gedragscodes gericht naar trainers en ouders in de sportclub. 

 
2.2. Vorming 
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Er wordt vanuit de federatie voldoende gestimuleerd en mogelijkheden aangeboden om deel 
te nemen aan en het organiseren van diverse activiteiten met ethische achtergrond. Via het 
jeugdsportproject worden aangesloten clubs bijvoorbeeld gestimuleerd om een opleiding te 
volgen in het ‘Sport met grenzen: vlaggensysteem’ van ICES. 
 
Grappling Vlaanderen heeft een onderdeel ingelast over grensoverschrijdend gedrag in de 
nieuwe ‘Start 2 Coach’ cursus vanuit VTS. 
 
De API van de federatie is lid van de ethische commissie waardoor de leden van de ethische 
commissie worden geïnformeerd over de bijscholingen die de API volgt en blijven deze op de 
hoogte. 
 
Acties 

§ Evalueren en updaten van onderdelen over grensoverschrijdend gedrag in de nieuwe 
‘Start 2 Coach’ cursus vanuit VTS. 

§ Opvolgen en verwerken van onderdelen over grensoverschrijdend gedrag in de nieuwe 
‘Start 2 Coach’ cursus vanuit VTS. 

§ Via het jeugdsportproject de deelname aan en organisatie van activiteiten met een 
ethische achtergrond stimuleren. 

§ De ethische commissie geeft terugkoppeling aan de bijscholingen van de API van 
Grappling Vlaanderen. 

 
2.3. Sensibilisering 
 
Zoals bij het onderdeel preventie is alle informatie omtrent grensoverschrijdend gedrag te 
vinden op onze website en wordt ook verspreid via sociale media. Alle acties/initiatieven 
worden georganiseerd met de doelstelling grensoverschrijdend gedrag te allen tijde 
bespreekbaar te maken en te voorkomen. 
 
Acties 

§ Het op regelmatige basis verspreiden van informatie en aanhalen onderwerp via sociale 
media. 

§ Opstellen en verspreiden van affiches omtrent onze 10 fair play en ethische geloftes. 
§ Campagne ’10 geloftes in de kijker’. Het maandelijks in de kijker zetten van 1 van de 10 

fair play en ethische geloftes. 
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3. ADVIESORGAAN GES 
 
3.1. Bevoegdheden 
 
De bevoegdheden van het adviesorgaan zijn de volgende: 
 

§ Geeft advies aan het dagelijks bestuur inzake gezond en ethisch sporten. Dit wil zeggen: 
“Sporten in overeenstemming met het geheel van positieve waarden en normen en 
daarmee verband houdende maatregelen die eenieder in acht moet nemen met het 
oog op de bewaring en bevordering van de individuele integriteit (fysiek, psychisch en 
seksuele) fair play en sociale integriteit (solidariteit, diversiteit en inclusie). 

 
§ Geeft advies aan het dagelijks bestuur in verband met maatregelen die nodig en 

wenselijk zijn om het kwaliteitsbeleid, preventiebeleid en reactiebeleid rond 
lichamelijke en seksuele integriteit te verbeteren, om risico’s te verkleinen en om 
incidenten te voorkomen en correct af te handelen. 

 
3.2. Samenstelling 
 

§ federatie-API Isabelle Van Damme 
§ Dr. Els Van Stappen 
§ Dieter Truyen 
§ Steven Royakkers 
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4. GEDRAGSCODES VOOR DE CLUBBESTUURDER 
 
4.1. Doelstelling van de gedragscode 
 
De onderstaande gedragsregels draaien rond kernwaarden die Grappling Vlaanderen hoog in 
het vaandel draagt zoals integriteit, respect, eerlijkheid, sportiviteit en fair play. Grappling 
Vlaanderen maakt via deze gedragsregels duidelijk welk gedrag wenselijk is en welk gedrag 
wordt afgekeurd. De fysieke, psychische, sociale en seksuele integriteit van de sporter staat 
hierbij centraal. Overtredingen van de gedragscode kunnen, via een tuchtrechtelijk systeem, 
worden gesanctioneerd. Dit betekent dat de persoon in kwestie bijvoorbeeld kan worden 
ontzet uit zijn functie, of uitgesloten kan worden van de sportorganisatie of van activiteiten die 
door de sportorganisatie worden georganiseerd. 

 
4.2. De overkoepelende principes bij de organisatie en beoefening van de sport 
 

§ De sport wordt georganiseerd en beoefend op een manier waarbij de gezondheid van 
de sporter en het correct ethisch handelen wordt gewaarborgd, altijd en overal. 

 
§ Er wordt specifieke begeleiding voorzien en aandacht besteed aan kinderen en 

personen met een handicap door rekening te houden met hun ontwikkelingsniveau en 
eigenheid, zowel fysiek als mentaal. De positieve waarden in de jeugdsport worden 
nagestreefd. 

 
§ Sportiviteit, respect en fair play gelden zowel ten aanzien van clubleden als ten aanzien 

van tegenstrevers, trainers, scheidsrechters en supporters, ongeacht hun geslacht, 
culturele achtergrond, geaardheid, herkomst, sociale status, handicap, geloof of 
levensbeschouwing, politieke of syndicale overtuiging, taal of gezondheidstoestand. 

 
§ Regels en reglementen zijn gekend en worden gerespecteerd. Pesterijen, doping, drugs, 

intimidatie, machtsmisbruik, wedstrijdvervalsing, corruptie, ongewenst seksueel 
gedrag, agressie en geweld zijn strikt verboden. Het plegen van misdrijven is uit den 
boze. Eenieder dient hiertoe zijn steentje bij te dragen. Neem je verantwoordelijkheid 
op als je dingen ziet/hoort die in strijd zijn met deze gedragscode. 

 
§ De sporter wordt beschermd tegen de negatieve effecten die sport kan veroorzaken 

zoals prestatiedruk, blessures of gezondheidsrisico’s.  
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4.3. Gedragsregels 
 
Van een clubbestuurder wordt verwacht dat hij/zij ernstig handelt in het belang van de 
sportorganisatie en dat hij/zij zich bewust is van zijn/haar voorbeeldfunctie waarbij het er niet 
toe doet of de bestuurder al dan niet een vergoeding voor zijn/haar begeleiding ontvangt. 
 
In het bijzonder respecteert de bestuurder minstens de volgende gedragsregels: 
 

§ De bestuurder zorgt voor een gezonde, ethische en veilige sportomgeving. Hij/zij 
creëert een omgeving en een sfeer waarin veiligheid is gewaarborgd (en ook zo wordt 
ervaren) en hij/zij houdt zich aan de veiligheidsvoorschriften. De bestuurder is open en 
alert voor waarschuwingssignalen op dit vlak. 

 
§ De bestuurder kent en handelt naar de regels en de richtlijnen, informeert de sporter 

en begeleiders erover (door ze bv. deel te laten nemen aan informatiemomenten), en 
ziet erop toe dat de reglementen, regels, gedragscode en andere normen door eenieder 
worden toegepast. 

 
§ De bestuurder gaat zorgvuldig en correct om met vertrouwelijke informatie. Hij/zij zal 

bestuursbesluiten goed onderbouwen zodat men begrip heeft voor de gekozen richting, 
en steeds een correcte belangenafweging maken. 

 
§ De bestuurder is een voorbeeld voor anderen en onthoudt zich van gedragingen en 

uitlatingen waardoor de sport in diskrediet wordt gebracht. Hij/zij gedraagt zich hoffelijk 
en respectvol, onthoudt zich van grievende en/of beledigende opmerkingen. Dit geldt 
zowel bij rechtstreekse contacten met anderen als bij het gebruik van 
communicatiekanalen zoals sociale media, apps of internet, of het maken van geluids- 
of beeldmateriaal. 

 
§ De bestuurder respecteert de waardigheid van elke persoon, sluit niemand uit en zal 

geen discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen maken en 
gedragingen stellen. Er wordt geen onderscheid gemaakt naar godsdienst, 
levensovertuiging, politieke overtuiging, ras, geslacht, seksuele oriëntatie, culturele 
achtergrond, leeftijd, beperking of andere kenmerken.  

 
§ De bestuurder is zich bewust van machtsongelijkheid en (soms ook) afhankelijkheid en 

misbruikt zijn positie niet. Hij/zij gebruikt de positie niet om op onredelijke of ongepaste 
wijze macht uit te oefenen. Informatie wordt gebruikt voor het doel van de organisatie 
en niet voor eigen gewin of ten gunste van anderen.  

 
§ De bestuurder voorkomt belangenvermenging of de schijn van belangenvermenging. 

Hij/zij vervult geen bezoldigde of onbezoldigde nevenfuncties die in strijd zijn, of kunnen 
zijn met zijn/haar functie en gaat geen financieel belang aan dat in strijd kan zijn met 
zijn/haar functie. Hij/zij is transparant inzake financiële belangen in andere organisaties 
en nevenfuncties. Hij/zij voorkomt bij samenwerkingsvormen en -relaties de schijn van 
bevoordeling in strijd met eerlijke concurrentieverhoudingen. 
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§ De bestuurder tracht te komen tot een situatie waarin de sportorganisatie intern en 
extern handelt met personen en organisaties die van onbesproken gedrag zijn.  

 
§ De bestuurder neemt geen gunsten, geschenken, diensten of vergoedingen aan om iets 

te doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de sport. Wanneer iets wordt 
aangeboden om iets te doen of na te laten, meldt de bestuurder dit onmiddellijk aan de 
andere bestuursleden.  

 
§ In de nabije aanwezigheid van minderjarige sporters drinkt de bestuurder geen alcohol 

en rookt hij/zij niet. 
 
4.4. Specifieke bepalingen omtrent seksueel grensoverschrijdend gedrag 
 
Er dient extra aandacht te worden geschonken aan de fysieke en seksuele integriteit van de 
sporter, die te allen tijde dient te worden gerespecteerd. De bestuurder neemt (meldingen van) 
onbehoorlijk of grensoverschrijdend gedrag ernstig. 
 

§ De bestuurder spant zich in om het onderwerp integriteit bespreekbaar te maken en te 
houden. Hij/zij zorgt voor een bepaalde mate van alertheid in de organisatie voor 
onbehoorlijk of grensoverschrijdend gedrag en stimuleert het melden ervan. De 
bestuurder zal zijn bestuurstaken correct uitvoeren zodat geen gelegenheid ontstaat 
voor seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het bestuur treedt adequaat op tegen het 
schenden van regels en normen door sporters, begeleiders, bestuurders en anderen.  

 
§ De bestuurder neemt niet deel aan seksueel grensoverschrijdend gedrag, noch zal hij/zij 

anderen daartoe aanmoedigen. 
 

§ De bestuurder zal door feitelijke interventie een klaarblijkelijke vorm van seksueel 
grensoverschrijdend gedrag waarvan hij/zij getuige is of waarvan hij/zij op de hoogte 
wordt gesteld of getuige van is, onmiddellijk (doen laten) stoppen en de nodige hulp 
(laten) bieden aan het slachtoffer. 

 
§ De bestuurder zal geen seksueel of erotisch geladen sfeer creëren (door woord, gedrag, 

vertoning filmbeelden, aankleding omgeving, etc.) of aan het voortbestaan daarvan een 
bijdrage leveren. De bestuurder zal zich onthouden van seksueel getinte opmerkingen, 
schunnigheden, ontboezemingen over eigen of andermans seksleven, via eender welk 
communicatiemiddel. 

 
§ De bestuurder houdt rekening met wat de andere als seksueel intimiderend ervaart. 

 
§ De bestuurder mag niet ingaan op seksuele/erotische verlangens of fantasieën van een 

seksueel minderjarige sporter (< 16 jaar). 
 
De bestuurder zal onmiddellijk melding doen van een incident of situatie m.b.t. seksueel 
grensoverschrijdend gedrag bij het eigen clubbestuur en bij de API (Aanspreekpersoon 
Integriteit) van de sportfederatie. De bestuurder mag anderen (zoals een sporter of andere 
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begeleider) niet ontmoedigen of beletten om melding te doen of een klacht in te dienen inzake 
seksueel grensoverschrijdend gedrag.  
 
De bestuurder zal zich ervan onthouden de sporter te behandelen op een wijze die de sporter 
in zijn/haar waardigheid aantast én verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan 
nodig is voor het gezamenlijke gestelde doel. De bestuurder zal tijdens trainingen, stages, 
wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter in de ruimten 
waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de slaapkamer. Zo zal de bestuurder: 
 

§ zich niet onnodig en/of zonder toestemming van de sporter bevinden in of naar binnen 
kijken/gluren in ruimtes die door de sporter worden gebruikt als privé-ruimtes, zoals 
douches, kleedkamers, toiletten, slaapkamers en soortgelijke ruimtes, waarin de 
sporter mag veronderstellen zich te kunnen gedragen alsof hij/zij alleen en ongezien is.  

 
§ de sporter niet bij herhaling of op systematische wijze privé alleen thuis of een andere 

afgezonderde plaats uitnodigen wanneer deze ontmoeting vanuit de begeleidingstaak 
niet nodig is en/of elders kan worden georganiseerd, zoals in een clubgebouw of een 
publieke gelegenheid.  

 
§ de sporter op geen enkele wijze systematisch isoleren en niet systematisch een één-op-

één relatie tussen bestuurder en sporter realiseren, zonder dat daar sporttechnische 
redenen voor zijn. 

 
De bestuurder zal zich onthouden van elke vorm van seksueel of emotioneel machtsmisbruik 
of intimidatie tegenover de sporter. Zo zal de bestuurder: 
 

§ geen dwang uitoefenen of op enigerlei wijze misbruik maken van het machtsverschil 
dat bestaat tussen hem en de sporter, met het kennelijke oogmerk de sporter tot 
seksuele handelingen te dwingen, daartoe te verleiden of over te halen, of die te 
dulden; 

 
§ geen (im)materiële voordelen of vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling 

(seksuele) tegenprestaties te vragen. 
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5. GEDRAGSCODES VOOR DE SPORTBEGELEIDER 
 
5.1. Doelstelling van de gedragscode 
 
De onderstaande gedragsregels draaien rond kernwaarden die Grappling Vlaanderen hoog in 
het vaandel draagt zoals integriteit, respect, eerlijkheid, sportiviteit en fair play. Grappling 
Vlaanderen maakt via deze gedragsregels duidelijk welk gedrag wenselijk is en welk gedrag 
wordt afgekeurd. De fysieke, psychische, sociale en seksuele integriteit van de sporter staat 
hierbij centraal. Overtredingen van de gedragscode kunnen, via een tuchtrechtelijk systeem, 
worden gesanctioneerd. Dit betekent dat de persoon in kwestie bijvoorbeeld kan worden 
uitgesloten van de sportorganisatie of van activiteiten die door de sportorganisatie worden 
georganiseerd. 
 
5.2. De overkoepelende principes bij de organisatie en beoefening van de sport 
 

§ Er wordt getraind en aan wedstrijden deelgenomen op een manier waarbij de 
gezondheid van de sporter en het correct ethisch handelen wordt gewaarborgd, altijd 
en overal.  

 
§ Er wordt specifieke begeleiding voorzien en aandacht besteed aan kinderen en 

personen met een handicap door rekening te houden met hun ontwikkelingsniveau en 
eigenheid, zowel fysiek als mentaal. De positieve waarden in de jeugdsport worden 
nagestreefd. 

 
§ Sportiviteit, respect en fair play gelden zowel ten aanzien van clubleden als ten aanzien 

van tegenstrevers, trainers, scheidsrechters en supporters, ongeacht hun geslacht, 
culturele achtergrond, geaardheid, herkomst, sociale status, handicap, geloof of 
levensbeschouwing, politieke of syndicale overtuiging, taal of gezondheidstoestand. 

 
§ Regels en reglementen zijn gekend en worden gerespecteerd. Pesterijen, doping, drugs, 

intimidatie, machtsmisbruik, wedstrijdvervalsing, ongewenst seksueel gedrag, agressie 
en geweld zijn strikt verboden. Het plegen van misdrijven is uit den boze. Eenieder dient 
hiertoe zijn steentje bij te dragen. Neem je verantwoordelijkheid op als je dingen 
ziet/hoort die in strijd zijn met deze gedragscode. 

 
§ De sporter wordt beschermd tegen de negatieve effecten die sport kan veroorzaken 

zoals prestatiedruk, blessures of gezondheidsrisico’s. 
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5.3. Gedragsregels 
 
Van een sportbegeleider wordt verwacht dat hij/zij ernstig handelt en dat hij/zij zich bewust is 
van zijn/haar voorbeeldfunctie, dat wil zeggen dat hij/zij handelt overeenkomstig de geldende 
standaard en opleiding, waarbij het er niet toe doet of de sportbegeleider al dan niet een 
vergoeding voor zijn/haar begeleiding ontvangt. 
 
In het bijzonder dient de sportbegeleider minstens volgende gedragsregels te respecteren: 
 

§ De sportbegeleider zorgt voor een gezonde, ethische en veilige sportomgeving, waarin 
veiligheid gewaarborgd is (en ook zo wordt ervaren) en hij/zij houdt zich aan de 
veiligheidsvoorschriften. De sportbegeleider is open en alert voor 
waarschuwingssignalen op dat vlak, en aarzelt niet om signalen door te geven aan het 
clubbestuur en/of de federatie API (Aanspreekpersoon Integriteit). 

 
§ De sportbegeleider kent en handelt naar de regels en de richtlijnen, informeert de 

sporter erover (bv. deel te laten nemen aan informatiemomenten), en ziet erop toe dat 
de reglementen, regels, gedragscode en andere normen door eenieder worden 
toegepast. 

 
§ De sportbegeleider is zorgvuldig en oprecht bij het vermelden van ervaring, functies en 

relevante feiten vóór en gedurende zijn/haar aanstelling als sportbegeleider. De 
sportbegeleider die een relatie heeft met een sporter, informeert onmiddellijk het 
clubbestuur hierover. 

 
§ De sportbegeleider is een voorbeeld voor anderen en onthoudt zich van gedragingen 

en uitlatingen waardoor de sport in diskrediet wordt gebracht. Hij/zij gedraagt zich 
hoffelijk en respectvol, onthoudt zich van grievende en/of beledigende opmerkingen. 
Dit geldt zowel bij rechtstreekse contacten met anderen als bij het gebruik van 
communicatiekanalen zoals sociale media, apps, internet of het maken van geluids- of 
beeldmateriaal. 

 
§ De sportbegeleider respecteert de waardigheid van elke persoon, sluit niemand uit en 

zal geen discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen maken en 
gedragingen stellen. Er wordt geen onderscheid gemaakt naar godsdienst, 
levensovertuiging, politieke overtuiging, ras, geslacht, seksuele oriëntatie, culturele 
achtergrond, leeftijd, beperking of andere kenmerken. 

 
§ De sportbegeleider is zich bewust van machtsongelijkheid en (soms ook) 

afhankelijkheid. Hij/zij misbruikt de positie niet om op onredelijke of ongepaste wijze 
macht uit te oefenen. 

 
§ De sportbegeleider neemt geen gunsten, geschenken, diensten of vergoedingen aan 

om iets te doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de sport. Wanneer 
iets wordt aangeboden om iets te doen of na te laten, meldt de sportbegeleider dit 
onmiddellijk aan het bestuur van de sportclub of de sportfederatie. 
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§ De sportbegeleider stelt nooit informatie beschikbaar aan derden die nog niet openbaar 
is gemaakt en kan worden gebruikt voor het plaatsen van weddenschappen. Hij/zij wedt 
niet op de sportwedstrijden en sportcompetitie van de sportvereniging waarin hij/zij is 
betrokken. 

 
§ In de nabije aanwezigheid van minderjarige sporters drinkt de sportbegeleider geen 

alcohol en rookt hij/zij niet. 
 
5.4. Specifieke bepalingen omtrent seksueel grensoverschrijdend gedrag 
 
Er dient extra aandacht te worden geschonken aan de fysieke en seksuele integriteit van de 
sporter die te allen tijde dient te worden gerespecteerd. 
 
De sportbegeleider neemt niet deel aan seksueel grensoverschrijdend gedrag, noch zal hij/zij 
anderen daartoe aanmoedigen. 
 

§ De sportbegeleider zal door feitelijke interventie een klaarblijkelijke vorm van seksueel 
grensoverschrijdend gedrag waarvan hij/zij getuige is of waarvan hij/zij op de hoogte 
wordt gesteld of getuige van is onmiddellijk (doen laten) stoppen en de nodige hulp 
(laten) bieden aan het slachtoffer. 

 
§ De sportbegeleider zal enkel sporttechnische fysieke handelingen m.b.t. de sporter 

verrichten die tot zijn bekwaamheid en taken behoren en/of voor de sportbeoefening 
noodzakelijk zijn. De sportbegeleider zorgt ervoor dat daar waar lichamelijk contact 
noodzakelijk en functioneel is voor de sportbeoefening, hij/zij de bedoeling van de 
handeling duidelijk. 

 
§ De sportbegeleider zal geen seksueel of erotisch geladen sfeer creëren (door woord, 

gedrag, vertoning filmbeelden, aankleding omgeving, etc.) of aan het voortbestaan 
daarvan een bijdrage leveren. De sportbegeleider zal zijn begeleiderstaken rondom en 
tijdens een sportactiviteit correct uitvoeren zodat geen gelegenheid ontstaat voor 
seksueel grensoverschrijdend gedrag. 

 
§ De sportbegeleider houdt rekening met wat de sporter als seksueel intimiderend 

ervaart. 
 

§ De sportbegeleider zal zich onthouden van seksueel getinte opmerkingen, 
schunnigheden, ontboezemingen over eigen of andermans seksleven, via eender welk 
communicatiemiddel. 

 
§ De sportbegeleider mag niet ingaan op seksuele/erotische verlangens of fantasieën van 

een seksueel minderjarige sporter (< 16 jaar). 
 
De sportbegeleider zal onmiddellijk melding doen van een incident of situatie m.b.t. seksueel 
grensoverschrijdend gedrag bij het eigen clubbestuur en de federatie API. De sportbegeleider 
mag anderen (zoals een sporter of andere begeleider) niet ontmoedigen of beletten om 
melding te doen of een klacht in te dienen inzake seksueel grensoverschrijdend gedrag. 
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De sportbegeleider zal zich ervan onthouden de sporter te behandelen op een wijze die de 
sporter in zijn/haar waardigheid aantast én verder in het privéleven van de sporter door te 
dringen dan nodig is voor het gezamenlijke gestelde doel. De sportbegeleider zal tijdens 
trainingen, stages, wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter 
in de ruimten waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de slaapkamer. 
 
Zo zal de sportbegeleider: 
 

§ zich niet onnodig en/of zonder toestemming van de sporter bevinden in of naar binnen 
kijken/gluren in ruimtes die door de sporter worden gebruikt als privéruimtes, zoals 
douches, kleedkamers, toiletten, slaapkamers en soortgelijke ruimtes, waarin de 
sporter mag veronderstellen zich te kunnen gedragen alsof hij/zij alleen en ongezien is.  

 
§ de sporter niet bij herhaling of op systematische wijze privé alleen thuis of een andere 

locatie uitnodigen wanneer deze ontmoeting vanuit de begeleidingstaak niet nodig is 
en/of elders kan worden georganiseerd, zoals in een clubgebouw of een publieke 
gelegenheid. 

 
§ de sporter op geen enkele wijze systematisch isoleren en niet systematisch een één-op-

één relatie tussen sportbegeleider en sporter realiseren, zonder dat daar 
sporttechnische redenen voor zijn. 

 
De sportbegeleider zal zich onthouden van elke vorm van seksueel of emotioneel 
machtsmisbruik of intimidatie tegenover de sporter. Zo zal de sportbegeleider: 
 

§ geen dwang uitoefenen of op enigerlei wijze misbruik maken van het machtsverschil 
dat bestaat tussen hem en de sporter, met het kennelijke oogmerk de sporter tot 
seksuele handelingen te dwingen, daartoe te verleiden of over te halen, of die te 
dulden; 

 
§ geen (im)materiële voordelen of vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling 

(seksuele) tegenprestaties te vragen. 
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6. GEDRAGSCODES VOOR DE SPORTER 
 
6.1. Doelstelling van de gedragscode 
 
De onderstaande gedragsregels draaien rond kernwaarden die Grappling Vlaanderen hoog in 
het vaandel draagt zoals integriteit, respect, eerlijkheid, sportiviteit en fair play. Grappling 
Vlaanderen maakt via deze gedragsregels duidelijk welk gedrag wenselijk is en welk gedrag 
wordt afgekeurd. De fysieke, psychische, sociale en seksuele integriteit van de sporter staat 
hierbij centraal. Overtredingen van de gedragscode kunnen, via een tuchtrechtelijk systeem, 
worden gesanctioneerd. Dit betekent dat de persoon in kwestie bijvoorbeeld kan worden 
uitgesloten van de sportclub of van activiteiten die door de sportclub georganiseerd worden. 
 
6.2. De overkoepelende principes bij de organisatie en beoefening van de sport 
 

§ Er wordt getraind en aan wedstrijden deelgenomen op een manier waarbij de 
gezondheid van de sporter en het correct ethisch handelen wordt gewaarborgd, altijd 
en overal. 

 
§ Er wordt specifieke begeleiding voorzien en aandacht besteed aan kinderen en 

personen met een handicap door rekening te houden met hun ontwikkelingsniveau en 
eigenheid, zowel fysiek als mentaal. De positieve waarden in de jeugdsport worden 
nagestreefd. 

 
§ Sportiviteit, respect en fair play gelden zowel ten aanzien van clubleden als ten aanzien 

van tegenstrevers, trainers, scheidsrechters en supporters, ongeacht hun geslacht, 
culturele achtergrond, geaardheid, herkomst, sociale status, handicap, geloof of 
levensbeschouwing, politieke of syndicale overtuiging, taal of gezondheidstoestand. 

 
§ Regels en reglementen zijn gekend en worden gerespecteerd. Pesterijen, doping, drugs, 

intimidatie, machtsmisbruik, wedstrijdvervalsing, ongewenst seksueel gedrag, agressie 
en geweld zijn strikt verboden. Het plegen van misdrijven is uit den boze. Eenieder dient 
hiertoe zijn steentje bij te dragen. Neem je verantwoordelijkheid op als je dingen 
ziet/hoort die in strijd zijn met deze gedragscode. 

 
§ De sporter wordt beschermd tegen de negatieve effecten die sport kan veroorzaken 

zoals prestatiedruk, blessures of gezondheidsrisico’s. 
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6.3. Gedragsregels 
 
Van een sporter wordt verwacht dat hij/zij ernstig handelt en dat hij/zij zich bewust is van 
zijn/haar sportieve voorbeeldfunctie. 
 
In het bijzonder respecteert de sporter minstens de volgende gedragsregels: 
 

§ De sporter is medeverantwoordelijk voor een gezonde, ethische en veilige 
sportomgeving, voor zichzelf en voor anderen. De sporter is open en alert voor 
waarschuwingssignalen op dat vlak, en aarzelt niet om signalen door te geven aan het 
clubbestuur en/ of de federatie API (Aanspreekpersoon Integriteit). 

 
§ De sporter kent de reglementen, handelt naar de regels en de richtlijnen, en houdt zich 

aan de veiligheidsvoorschriften. 
 

§ De sporter die een relatie heeft met een sportbegeleider informeert onmiddellijk het 
bestuur van de sportfederatie hierover. 

 
§ De sporter is een voorbeeld voor anderen en onthoudt zich van gedragingen en 

uitlatingen waardoor de sport in diskrediet wordt gebracht. Hij/zij gedraagt zich hoffelijk 
en respectvol, onthoudt zich van grievende en/of beledigende opmerkingen. Dit geldt 
zowel bij rechtstreekse contacten met anderen als bij het gebruik van 
communicatiekanalen zoals sociale media, apps, internet of het maken van geluids- of 
beeldmateriaal. 

 
§ De sporter respecteert de waardigheid van elke persoon, sluit niemand uit en zal geen 

discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen maken en gedragingen 
stellen. Er wordt geen onderscheid gemaakt naar godsdienst, levensovertuiging, 
politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele oriëntatie, culturele achtergrond, leeftijd, 
beperking of andere kenmerken. 

 
§ De sporter neemt geen gunsten, geschenken, diensten of vergoedingen aan om iets te 

doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de sport. Wanneer iets wordt 
aangeboden om iets te doen of na te laten, meldt de sporter dit onmiddellijk aan het 
bestuur van de sportfederatie. 

 
§ De sporter stelt nooit informatie beschikbaar aan derden die nog niet openbaar is 

gemaakt en kan worden gebruikt voor het plaatsen van weddenschappen. Hij/zij wedt 
niet op de sportwedstrijden en sportcompetitie van de sportvereniging waarin hij/zij is 
betrokken. 

 
§ De sporter drinkt geen alcohol en rookt niet in de nabije aanwezigheid van minderjarige 

sporters. 
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6.4. Specifieke bepalingen omtrent seksueel grensoverschrijdend gedrag 
 
Er dient extra aandacht te worden geschonken aan de fysieke en seksuele integriteit van de 
sporter die te allen tijde dient te worden gerespecteerd. 
 
De sporter neemt niet deel aan seksueel grensoverschrijdend gedrag, noch zal hij/zij anderen 
daartoe aanmoedigen. 
 

§ De sporter zal door feitelijke interventie een klaarblijkelijke vorm van seksueel 
grensoverschrijdend gedrag waarvan hij/zij getuige is of waarvan hij/zij op de hoogte 
wordt gesteld of getuige van is onmiddellijk (doen laten) stoppen en de nodige hulp 
(laten) bieden aan het slachtoffer. 

 
§ De sporter zal enkel sporttechnische fysieke handelingen stellen die op dat moment 

geboden zijn. Lichamelijk contact zal enkel noodzakelijk en functioneel zijn voor de 
sportbeoefening. 

 
§ De sporter zal geen seksueel of erotisch geladen sfeer creëren (door woord, gedrag, 

vertoning filmbeelden, aankleding omgeving, etc.) of aan het voortbestaan daarvan een 
bijdrage leveren. 

 
§ De sporter houdt rekening met wat een andere sporter als seksueel intimiderend 

ervaart (bijvoorbeeld iemand naar zich toe trekken om te kussen bij begroeting en 
afscheid, zich tegen de sporter aandrukken en andere ongewenste aanrakingen). 

 
§ De sporter zal zich onthouden van seksueel getinte opmerkingen, schunnigheden, 

ontboezemingen over eigen of andermans seksleven, via eender welk 
communicatiemiddel. 

 
§ De sporter mag niet ingaan op seksuele/erotische verlangens of fantasieën van een 

seksueel minderjarige sporter (< 16 jaar). 
 
De sporter zal onmiddellijk melding doen van een incident of situatie m.b.t. seksueel 
grensoverschrijdend gedrag [bij het bestuur]. De sporter mag anderen (zoals een sporter, 
begeleider of bestuurder) niet ontmoedigen of beletten om melding te doen of een klacht in te 
dienen inzake seksueel grensoverschrijdend gedrag. 
 
De sporter zal zich ervan onthouden anderen te behandelen op een wijze die zijn/haar 
waardigheid aantast. De sporter zal tijdens trainingen, stages, wedstrijden en reizen 
gereserveerd en met respect omgaan met anderen in de ruimten waarin hij/zij zich bevindt, 
zoals de kleedkamer of de slaapkamer. Zo zal de sporter: 
 

§ zich niet onnodig en/of zonder toestemming van andere sporters bevinden in of naar 
binnen kijken/gluren in ruimtes die door andere sporters worden gebruikt als privé-
ruimtes, zoals douches, kleedkamers, toiletten, slaapkamers en soortgelijke ruimtes, 
waarin hij/zij mag veronderstellen zich te kunnen gedragen alsof hij/zij alleen en 
ongezien is; 
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§ de sporter zal een andere sporter op geen enkele wijze systematisch isoleren en niet 
systematisch een één-op-één relatie realiseren, zonder dat daar sporttechnische 
redenen voor zijn. 
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7. HANDELINGSPROTOCOL 
 
https://grappling.vlaanderen/wp-content/uploads/2022/12/Handelingsprotocol-Grappling-
Vlaanderen.pdf 
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8. TUCHTRECHTELIJK SYSTEEM 
 
Een tuchtrechtelijk systeem binnen Grappling Vlaanderen zorgt voor een duidelijke en 
transparante procedure om beschermend en/of sanctionerend op te treden bij incidenten van 
grensoverschrijdend gedrag. Een tuchtrechtelijk systeem omvat een tuchtreglement met 
gedragingen die sanctioneerbaar zijn en het installeren van een tuchtrechtelijk orgaan. 
 
Grappling Vlaanderen doet hiervoor een beroep op het extern georganiseerd tuchtrechtelijk 
systeem van het Vlaams Sporttribunaal. 
 
8.1. Bevoegdheid 
 
In tuchtaangelegenheden met betrekking tot grensoverschrijdend gedrag erkent Grappling 
Vlaanderen en, door hun aansluiting, de clubs en hun leden, uitdrukkelijk de bevoegdheid van 
het Vlaams Sporttribunaal (VST) in eerste aanleg en het Belgisch Arbitragehof voor de Sport 
(BAS) in tweede aanleg. 
 
8.2. Definiëring tuchtrechtelijk sanctioneerbare gedragingen 
 
Tuchtrechtelijk sanctioneerbaar zijn zowel elke gedraging die grensoverschrijdend is en die de 
goede werking, de goede naam of de reputatie van Grappling Vlaanderen in het gedrang brengt 
of strijdig is met de wetten, statuten, reglementen, gedragscodes en waarden van de 
organisatie of de sport of het aansporen tot, het vergemakkelijken van, of het bieden van hulp 
bij het begaan van een inbreuk, als het verzuimen van hulp. 
 
Zonder hiertoe beperkt te zijn, zijn onderstaande handelingen en gedragingen in het bijzonder 
tuchtrechtelijk sanctioneerbaar (hierna gezamenlijk genoemd: ‘grensoverschrijdend gedrag’): 
 

§ Seksueel grensoverschrijdend gedrag. Hieronder wordt verstaan elke vorm van 
ongewenst verbaal, non-verbaal of lichamelijk gedrag met een seksuele connotatie dat 
als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van een persoon wordt aangetast of een 
bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving wordt 
gecreëerd (bv. voyeurisme, kinderlokken (‘grooming’), aanranding van de eerbaarheid, 
kinderpornografie, verkrachting, exploitatie van prostitutie en pooierschap, etc.).  

 
§ Geweld. Hieronder wordt verstaan elke feitelijkheid die losstaat van de specifieke aard 

of eigenschappen van de betreffende sporttak of sportcompetitie, waarbij een persoon 
psychisch of fysiek wordt bedreigd of aangevallen. Gedrag dat vermeld staat in de 
spelregels van de sport valt niet onder de notie geweld en dus ook niet onder de notie 
Grensoverschrijdend gedrag in de zin van dit reglement. 

 
§ Pesterijen. Hieronder wordt verstaan een onrechtmatig geheel van meerdere 

gelijkaardige of uiteenlopende gedragingen, buiten of binnen de sportorganisatie, die 
plaats hebben gedurende een bepaalde tijd, die tot doel of gevolg hebben dat de 
persoonlijkheid, de waardigheid of de fysieke of psychische integriteit van een persoon 
bij of in het kader van de sportuitoefening wordt aangetast, dat zijn positie in gevaar 
wordt gebracht of dat een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of 
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kwetsende omgeving wordt gecreëerd en die zich inzonderheid uiten in woorden, 
bedreigingen, handelingen, gebaren of eenzijdige geschriften. Deze gedragingen 
kunnen inzonderheid verband houden met leeftijd, burgerlijke staat, geboorte, 
vermogen, geloof of levensbeschouwing, politieke overtuiging, syndicale overtuiging, 
taal, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, een handicap, een fysieke of 
genetische eigenschap, sociale afkomst, nationaliteit, zogenaamd ras, huidskleur, 
afkomst, nationale of etnische afstamming, geslacht, seksuele geaardheid, 
genderidentiteit en genderexpressie. 

 
Het in dit reglement bedoelde Grensoverschrijdend gedrag heeft betrekking op 
grensoverschrijdend gedrag binnen de context van Grappling Vlaanderen, ongeacht of dit 
binnen of buiten de sportaccommodatie of -infrastructuur werd gepleegd. 
Grensoverschrijdend gedrag gepleegd buiten de sportorganisatie kan tuchtrechtelijk 
gesanctioneerd worden wanneer er een verband bestaat met de activiteiten die binnen de 
sportorganisatie worden uitgeoefend. 
 
8.3. Aangifte van grensoverschrijdend gedrag 
 

1. De aangifte van een klacht die betrekking heeft op grensoverschrijdend gedrag dient 
voldoende concreet en duidelijk te zijn.  
 

2. De klacht dient aangetekend te worden gericht aan het Vlaams Sporttribunaal (VST). De 
klacht kan door eenieder worden ingediend die een belang heeft. 

 
3. De klacht dient in beginsel te worden ondertekend door de klager. Wanneer de klager 

evenwel tevens slachtoffer is, kan de klacht in een eerste fase anoniem zijn. Op het 
ogenblik dat de zaak ter zitting behandeld wordt door het tuchtorgaan, zal de identiteit 
van de klager/slachtoffer evenwel gekend dienen te zijn. Het is tevens mogelijk dat de 
klager die anoniem wenst te blijven aan de sportfederatie vraagt om een 
tuchtprocedure op te starten. De sportorganisatie beslist dan autonoom en 
discretionair over het opstarten van een tuchtprocedure. 

 
4. Er geldt geen termijn waarbinnen een die betrekking heeft op Grensoverschrijdend 

gedrag, klacht dient te worden ingediend. Eenieder wordt aangespoord om deze klacht 
evenwel zo snel mogelijk in te dienen. Voor wat betreft het verloop van de 
tuchtrechtelijke procedure die betrekking heeft op feiten van grensoverschrijdend 
gedrag wordt verwezen naar de procedurereglementen van de desbetreffende 
tuchtorganen (VST en BAS) die van toepassing zijn. 

 
8.4. Ordemaatregelen 
 

1. Het dagelijks bestuur van Grappling Vlaanderen kan ter voorkoming van herhaling, om 
de orde of rust te herstellen of de veiligheid te waarborgen, ordemaatregelen nemen. 
In geval van (vermeend) grensoverschrijdend gedrag kan dit inhouden dat aan een 
persoon met onmiddellijke ingang een tijdelijke beperking van de bewegingsvrijheid, 
een tijdelijk verscherpt toezicht, een tijdelijke beperking of wijziging van de 
uitgeoefende activiteit of een tijdelijke schorsing wordt opgelegd, desgevallend beperkt 
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tot de locatie(s) waar de herhaling of onveiligheid worden gevreesd. Andere 
ordemaatregelen zijn tevens mogelijk, indien en voor zover deze nodig zijn om de orde 
en/of veiligheid binnen de vereniging te waarborgen dan wel te herstellen. De 
ordemaatregel dient daartoe noodzakelijk, geschikt en evenredig te zijn. 

 
2. De persoon die het voorwerp uitmaakt van een eventuele ordemaatregel kan gehoord 

worden. Dit kan ook telefonisch, online of zelfs schriftelijk georganiseerd worden. 
Daartoe zal de persoon per e-mail of per aangetekend schrijven worden uitgenodigd. 

 
3. De ordemaatregel is geen tuchtsanctie maar een bestuurlijke maatregel. 

 
4. De ordemaatregel kan maximaal opgelegd worden tot de uitspraak in de navolgende 

tuchtprocedure in kracht van gewijsde is getreden. 
 

5. Tegen een ordemaatregel staat hoger beroep open bij de voorzitter van de tuchtkamer 
van het VST, conform het procedurereglement van het VST. Dit beroep is niet 
schorsend. Tegen de beslissing van de voorzitter van de tuchtkamer van het VST staat 
geen rechtsmiddel open. 

 
8.5. Tuchtsancties 
 
Als tuchtsancties voor grensoverschrijdend gedrag kunnen worden opgelegd:  
 

1. een berisping, verwittiging, vermaning of waarschuwing; 
 

2. het verbod om deel te nemen aan één of meer activiteiten van Grappling Vlaanderen 
voor een duur van maximaal drie jaar; 

 
3. het verbod om één of meer aan leden van Grappling Vlaanderen toegekende rechten 

uit te oefenen voor een duur van maximaal drie jaar; 
 

4. het verbod tot het uitoefenen van één of meer functies in de sportorganisatie voor een 
duur van maximaal tien jaar; 

 
5. de schorsing voor een duur van maximaal vijf jaar; 

 
6. de uitsluiting als lid van Grappling Vlaanderen. 

 
Er kunnen alternatieve (tucht)sancties door de tuchtinstantie opgelegd worden.  
 
Ingeval minderjarigen of andere handelingsonbekwamen als slachtoffer betrokken zijn bij de 
feiten van Grensoverschrijdend gedrag, kunnen de maximale straffen vermeld in 2 tot en met 
5 worden verdubbeld. 
 
In geval van recidive kan een zwaardere tuchtsanctie worden opgelegd, waarbij de maximale 
straffen vermeld in 2 tot en met 5 kunnen worden verdubbeld (of verviervoudigd ingeval 
minderjarigen of andere handelingsonbekwamen slachtoffer zijn). 
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Wanneer er meerdere slachtoffers zijn, geldt dit als een verzwarende omstandigheid waarmee 
rekening dient te worden gehouden bij het bepalen van de tuchtsanctie. De maximale straffen 
vermeld in 2 tot en met 5 kunnen in dat geval worden vermenigvuldigd met het aantal 
slachtoffers, zonder dat die meer dan het tienvoud van de desbetreffende maximale straf 
mogen bedragen. 
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9. SPORTCLUBONDERSTEUNING 
 
Preventief wordt er ingezet op trainersopleidingen waar uitvoerig wordt ingegaan op het thema 
integriteit. Grappling Vlaanderen biedt haar leden een aantal concrete tips, handvaten en 
blauwdrukken van gedragscodes aan om een ethisch beleid op clubniveau te ontwikkelen. 
 
Start 2 Coach opleiding die het aspect sociale veiligheid behandelt. 
 
Club API 
Aangezien we merken dat de federatie API vaak nog te veraf staat van het lokale clubgebeuren, 
worden clubs vanuit Grappling Vlaanderen aangespoord om binnen hun club een API aan te 
duiden waar men op een laagdrempelige manier terechtkan met vragen, een vermoeden of 
klacht omtrent (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. 
 
 


