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HANDELINGSPROTOCOL MELDING (S)GG
ONDERSTAAND PROTOCOL BESCHRIJFT DE STAPPEN DIE DOOR DE API VAN SPORTA
WORDEN DOORLOPEN WANNEER ER EEN MELDING OF VASTSTELLING IS VAN
(SEKSUEEL) GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG BINNEN/GELINKT AAN EEN
AANGESLOTEN CLUB.

MELDING – VASTSTELLING
Bij de melding van een incident zal de API in kaart brengen wat de inhoud van de klacht of melding
is en hoe deze gegevens bij hem/haar zijn terecht gekomen. Afhankelijk van hoe deze informatie
gedeeld wordt kan de API extra informatie inwinnen, om de melding verder in kaart te brengen. De
API heeft discretieplicht maar indien het over strafbare feiten gaat, zal hij/zij dit melden bij de
bevoegde instanties. De API heeft géén beroepsgeheim.

GEGEVENSVERZAMELING
De API verzamelt objectieve gegevens en brengt de feiten en betrokkenen in kaart. Hij/zij rapporteert
de melding aan de club API of aan het bestuur van de club. De melding wordt vertrouwelijk behandeld
maar anonimiteit kan niet gegarandeerd worden. In geval van acuut gevaar zal de API onmiddellijk
doorverwijzen naar de hulpverlening of politie.

ADVIES VRAGEN EN FORMULEREN
De API maakt een inschatting van de ernst van de feiten en overlegt afhankelijk hiervan met de
Ethische Adviesraad van Sporta (in samenwerking met FROS). Indien nodig zal de API bijkomend
extern advies inwinnen bij 1712, het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling van de betreffende
regio (minderjarigen), het Centrum Algemeen Welzijnswerk (volwassenen) of bij het Internationaal
Centrum voor Ethiek in de Sport (ICES). Op basis van de verzamelde gegevens en het advies
formuleert de API een advies over:
• wat er intern (korte/lange termijn) en naar welke doelgroepen moet gebeuren;
• de noodzaak van doorverwijzing naar hulpverlening, politie/justitie of tuchtrecht;
• de communicatie op clubniveau, naar de betrokkene, de melder en eventuele andere betrokkenen,
rekening houdend met hun privacy. Het advies wordt geregistreerd in een vertrouwelijk document.

UITVOERING
De federatie-API kan de club ondersteunen en adviseren bij de opvolging en nazorg van de
melding/vaststelling. De federatie-API kan tuchtmaatregelen voorstellen maar niet opleggen: dit is
de verantwoordelijkheid van het clubbestuur.

NAZORG
Evenals voor de uitvoering zal de club in eerste instantie de nazorg op zich nemen, maar kan de
federatie-API ondersteunen en adviseren. De club-API koppelt terug met de federatie-API over de
genomen stappen en de evaluatie achteraf.

