Ethisch Gezond Sporten
Handelingsplan van de Vlaamse
Atletiekliga
Preventieve maatregelen
Tuchtorgaan en ethische adviescommissie
De federatie beschikt over een tuchtorgaan met
- federatieparket
- tuchtcommissie
- beroepscommissie
De federatie beschikt over een ethische adviescommissie die de werking van de vertrouwenspersonen
ondersteunt en bijstuurt waar nodig en die de Raad van Bestuur adviseert betreffende preventieve
maatregelen en het reactieplan.

Vertrouwenspersonen
De federatie beschikt over 2 vertrouwenspersonen die professioneel actief zijn bij de federatie.
Zij zijn opgeleid om de club-vertrouwenspersonen te kunnen begeleiden en om cases te kunnen
opvolgen.

Gedragscode en tuchtreglement
De federatie beschikt over verschillende gedragscodes, gericht naar personen met een mandaat
binnen de federatie enerzijds en voorbeeldgedragscodes gericht naar clubmedewerkers anderzijds.
1. Gedragscode voor uitvoerders van een mandaat
− Aangepast in 2021: toevoeging beschikken over blanco uittreksel model 2 strafregister
2. Gedragscode voor juryleden
3. Voorbeeldgedragscode voor clubmedewerkers
Alle personen die een opdracht hebben binnen de federatie dienen dergelijke gedragscode te
ondertekenen. Het betreft hoofdzakelijk trainers in het kader van de topsportwerking, juryleden en
sportkampbegeleiders.
De federatie beschikt over een tuchtreglement met bepalingen betreffende de werking van het
tuchtorgaan.

Sensibilisering
De federatie organiseert jaarlijks
- opleidingen en infosessies voor
o de vertrouwenspersonen in de clubs
o trainers
o bestuurders en medewerkers
- sensibiliseringsacties om aspecten van grensoverschrijdend gedrag in de kijker te zetten.
De Vlaamse Atletiekliga neemt deel aan sensibiliseringsacties van derden (ICES, Sport Vlaanderen,
Geestig gezond sporten, …).
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Reactie bij grensoverschrijdend gedrag
Reactiewijzer
Een melding komt terecht bij één van de vertrouwenspersonen van de federatie.
Op basis van een inschatting aan de hand van het Sensoa-vlaggensysteem zal de vertrouwenspersoon
de ernst van de melding inschatten en eventueel bespreken met de co-vertrouwenspersoon en de het
ethisch adviesorgaan (noodteam).

MELDING bij VP
VP schat in en volgt op
FP wordt ingeschakeld
advies : ICES, 1712, …
afhandeling dmv.
gesprekken

doorverwijzing naar
TO

RvB wordt geïnformeerd

EAC volgt op, adviseert en evalueert
VP = vertrouwenspersoon
FP = federatieparket
TO = tuchtorgaan
RvB = Raad van Bestuur van de federatie
EAC = ethisch adviesorgaan
Bij beoordeling van een groene of gele vlag neemt de vertrouwenspersoon de opvolging van de
melding zelf op.
Deze kan bestaan uit
- het geven van een advies aan de club-vertrouwenspersoon
- een gesprek met melder/slachtoffer en initiatiefnemer/potentiële dader
- het organiseren van een bijscholing ifv. de klacht
- …
Bij twijfel tussen gele en rode vlag, en het al dan niet inschakelen van het federatieparket, wordt
advies ingewonnen bij de ethische commissie.
Vanaf een rode vlag wordt het federatieparket ingeschakeld, die gesprekken zal voeren met de
betrokken partijen om de ernst van de feiten in te schatten en al dan niet door te verwijzen naar het
tuchtorgaan.
Er is geen officiële klacht nodig om een melding van grensoverschrijdend gedrag te laten behandelen
door het tuchtorgaan.
Met grensoverschrijdend gedrag bedoelen we mentaal, fysiek en seksueel GG en pestgedrag.
Meldingen waarbij door de betrokkene(n) een klacht wordt ingediend bij de politie worden steeds
doorverwezen naar het federatieparket.
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Vanaf doorverwijzing naar het tuchtorgaan wordt de raad van bestuur op de hoogte gebracht van de
melding.
Het tuchtorgaan behandelt de zaak, waarna de commissie van beroep nog kan ingeschakeld worden.
Beide organen handelen onafhankelijk.

Wegwijzer
Bij het beoordelen van een case of om advies in te winnen over het omgaan met een case kan de
vertrouwenspersoon zich wenden tot
- ICES
- 1712
- VVK/CAW
- Childfocus
- Politie

Opvolging
Meldingen van grensoverschrijdend gedrag worden jaarlijks gerapporteerd aan Sport Vlaanderen en
aan de Raad van Bestuur.
De ethische adviescommissie ontvangt bij elke samenkomst een overzicht van de meldingen van de
afgelopen periode en een kort overzicht van de opvolging van de cases.
De evaluatie van de opvolging gebeurt door de vertrouwenspersoon in samenspraak met de ethische
commissie.
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