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Nultolerantie voor geweld 

en seksuele intimidatie 

in de sport



Vertrekpunten

Heel wat beschikbare kaders om (seksueel) 

geweld tegen kinderen en jongeren (in de 

sport) aan te pakken:

▪ General Comment (13) VN-Kinderrechtencomité over 

geweld ten aanzien van kinderen (2011)

▪ Panathlonverklaring

▪ Decreet Ethisch sporten

▪ Raamwerk Lichamelijke en Seksuele Integriteit en 

Beleid in de Sport

Heel wat stappen gezet in Vlaanderen:

▪ Internationaal Centrum Ethiek in de Sport (2012)

▪ Meldpunt 1712

▪ VOICE



En toch…

Seksueel grensoverschrijdend gedrag in de 

sport komt nog vaak voor

Er is nog steeds heel veel schroom en angst 

bij jonge sporters om SGG te melden

Er is nog steeds een te geringe sense of 

urgency bij sportclubs om met dit thema aan 

de slag te gaan



Dus…

Sterker inzetten op bescherming fysieke, 

psychische en seksuele integriteit van 

kinderen en jongeren

▪ Zo belangrijk dat kinderen en jongeren 

duidelijk zicht hebben op wat kan en niet 

kan (Vlaggensysteem, Dokter Bea,…)

▪ Zo belangrijk dat kinderen en jongeren 

tijdig aan de alarmbel kunnen trekken 

(Aanspreekpunt Integriteit in elke 

sportclub, vertrouwdheid 1712,…)

▪ Bijzondere aandacht voor extra kwetsbare 

kinderen en jongeren (jonge sporters, 

topsporters, kinderen met een beperking) 



Dus…

Sterker inzetten op het installeren van een 

cultuur in sportclubs die zich kenmerkt 

door een nultolerantie voor geweld en 

seksuele intimidatie:

▪ Volwassenen duidelijk maken wat kan en niet 

kan (verplichte vorming Vlaggensysteem voor 

alle begeleiders in de sportclub) 

▪ Verplichte set aan minimummaatregelen in 

elke sportclub (privacy, risico-analyse, 

API, heldere klachtenprocedure)

▪ Duidelijke communicatie ten aanzien van 

kinderen en hun ouders over het beleid van 

de sportclub (“Meer praten, minder taboe”)

▪ Verplichte meldprocedure bij incidenten (via 

de federaties tot bij ICES)

▪ Sterkere monitoring van plegers van SGG


