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Vlaamse Zwemfederatie (zwemfed)  

Tuchtreglement en tuchtrechtelijke procedure 
inzake grensoverschrijdend gedrag 

 

HOOFDSTUK 1 – BEGRIPSBEPALINGEN EN TOEPASSINGSGEBIED: 

ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN: 
In dit tuchtreglement wordt verstaan onder: 

1. zwemfed: de afkorting van de vzw Vlaamse Zwemfederatie. 
2. Federatie: de vzw Vlaamse Zwemfederatie of zwemfed. 
3. FINA: de Fédération Internationale de Natation Amateurique, de overkoepelende internationale 

zwemfederatie. 
4. Lid: hier niet alleen lid van de “zwemfed” zoals in de statuten omschreven, namelijk de vereniging 

(club) die is aangesloten bij de vzw VZF, maar ook de natuurlijke persoon die is aangesloten bij een 
aangesloten vereniging met inbegrip van elk bestuurslid, werknemer en contractuele vrijwilliger van 
de aangesloten vereniging.  

5. Medewerker van de zwemfed: elke werknemer en elke contractuele vrijwilliger van de vzw zwemfed.  
6. Begeleider: de al dan niet meerderjarige natuurlijk persoon die als taak of opdracht heeft de sporters 

te begeleiden als lesgever, trainer, coach, fysiotherapeut, ploegarts, psycholoog, delegatieleider of 
delegatielid; de opsomming is niet beperkend...Ouders van een individuele sporter en supporters van 
een aangesloten club vallen niet onder het statuut van begeleider, tenzij zij daaronder zouden vallen 
in een andere hoedanigheid zoals bijvoorbeeld clubtrainer. 

7. Sporter: de individuele zwemmer, waterpolospeler, schoonspringer of andere zwemsporter. 
8. De club-API of de Federatie-API: het aanspreekpunt integriteit van de club of de federatie. 

 

Indien hierna voor de aanduiding van personen de mannelijke vorm wordt gebruikt, worden hiermee ook alle 
andere genders bedoeld. 

ARTIKEL 2. TOEPASSINGSGEBIED: 
De bepalingen van dit tuchtreglement zijn niet alleen van toepassing op alle statutaire leden van de zwemfed, 
namelijk de verenigingen (clubs) die zijn aangesloten bij de vzw Vlaamse Zwemfederatie, maar ook op de 
natuurlijke personen aangesloten bij een aangesloten vereniging met inbegrip van elke werknemer en al dan 
niet contractuele vrijwilliger van de aangesloten vereniging, van de federatie en eveneens op de hoger 
omschreven medewerkers van de zwemfed.  
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De bepalingen hebben betrekking op elk gedrag binnen het kader van de sportorganisatie, ook wanneer dit plaats 
heeft buiten de sportaccommodatie voor zover er een rechtstreeks of onrechtstreeks, maar aantoonbaar 
verband bestaat met de activiteiten die binnen de sportorganisatie worden uitgeoefend. 

HOOFDSTUK 2 – ALGEMENE BEGINSELEN 

ARTIKEL 3. LOYAUTEITSVERPLICHTING: 
Het lidmaatschap van de zwemfed verplicht elk lid – zowel club, clublid als medewerker van de zwemfed  – de 
statuten, de algemene richtlijnen en reglementen van de zwemfed, de LEN en FINA, wanneer van toepassing, 
stipt na te leven en de belangen van de zwemfed niet te schaden. De aangesloten clubs zijn ertoe gehouden 
ervoor te zorgen dat hun statuten of reglementen niet in strijd zijn met de overeenstemmende bepalingen van 
de zwemfed. 
 
Elke gedraging die de goede werking, de goede naam of reputatie van de sportorganisatie in het gedrang 
brengt of strijdig is met de wetten, statuten, reglementen en waarden van de organisatie of de sport op zich, is 
tuchtrechtelijk sanctioneerbaar. Ook het gelegenheid bieden of het aansporen tot, het vergemakkelijken van, 
of het behulpzaam zijn bij het begaan van een overtreding is tuchtrechtelijk sanctioneerbaar.  
 
Elk lid is ertoe gehouden mee te werken aan een tuchtprocedure die naar aanleiding van een inbreuk op het 
tuchtreglement is ingesteld en waartoe hij door de instantie van zwemfed belast met het onderzoek of de 
behandeling is opgeroepen. 

ARTIKEL 4. NON-DISCRIMINATIE: 
Elke discriminatie van welke aard ook is verboden. Onder meer discriminatie op basis van ras, huidskleur, 
gender, seksuele geaardheid, taal, religie of levensbeschouwing, politieke mening, leeftijd, sociale afkomst en 
status, nationaliteit en lichamelijke kenmerken is steeds en in alle omstandigheden verboden. 

ARTIKEL 5. DOPING: 
Doping is op elk niveau verboden. 

De bepalingen van de Wereldantidopingcode, de antidopingcodes van de FINA en het Internationaal Olympisch 
Comité, van het decreet van de Vlaamse regering van 25 mei 2012 betreffende de preventie en bestrijding van 
doping (hierna Antidopingdecreet genoemd), zoals gewijzigd bij decreet van 19 december 2014 en de 
bepalingen van het besluit van de Vlaamse regering van 13 februari 2001 houdende uitvoering van het 
Antidopingdecreet van 25 mei 2012 zijn integraal van toepassing, met inbegrip van de latere en toekomstige 
wijzigingen. 
 
Artikel 2 van het Antdopingdecreet van 25 mei 2012 definieert wat onder een dopingpraktijk dient te worden 
verstaan. De tekst van het decreet is te vinden op de website 
https://www.dopinglijn.be/dopinglijn/regelgeving. 
De bepalingen van het Antidopingdecreet zijn van toepassing op elke aangesloten sporter, begeleider en 
vereniging. 
 
Een geactualiseerde lijst van de verboden stoffen is beschikbaar op de website 
https://www.dopinglijn.be/geneesmiddelen-supplementen-en-ttn/verboden-stoffen.  
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ARTIKEL 6. RESPECT EN INTEGRITEIT: 
Elke vorm van grensoverschrijdend gedrag door begeleiders, clubbestuursleden, sporters, officials 
wedstrijdleiders en medewerkers van de zwemfed is verboden. In de volgende hoofdstukken worden de 
algemene definities van grensoverschrijdend gedrag nader uiteengezet. De gedragscodes voor begeleiders 
gelden waar toepasbaar onverminderd voor begeleiders, clubbestuursleden, sporters, officials, wedstrijdleiders 
en medewerkers van de zwemfed. 
 
Alle begeleiders, clubbestuursleden, sporters, officials, wedstrijdleiders en medewerkers van de zwemfed zijn 
er toe gehouden de integriteit van de andere begeleiders, clubbestuursleden, sporters, officials, 
wedstrijdleiders en medewerkers van de zwemfed te waarborgen en ten overstaan van hen een respectvolle 
houding aan te nemen.  Allen eerbiedigen de persoonlijke levenssfeer van de sporters. Elk strafrechtelijk 
sanctioneerbare gedraging is niet toegelaten. 
 
Allen zijn ertoe gehouden geen persoonlijke informatie over sporters aan derden te verstrekken zonder hun 
uitdrukkelijke voorafgaande toestemming.  
 
Elk misbruik van de sociale media dat van aard is om schade toe te brengen aan begeleiders, 
clubbestuursleden, sporters, officials, wedstrijdleiders en medewerkers van de zwemfed en die als dusdanig de 
zwemfed en de sport in diskrediet brengt is niet toegelaten.  
 
Het indienen van een valse klacht is tuchtrechtelijk sanctioneerbaar. 
 
Allen zijn ertoe gehouden elke vorm van misbruik waarvan zij kennis hebben en waarbij de gezondheid en het 
welzijn van zowel minderjarige als meerderjarige sporters in het gedrang wordt gebracht, op de wijze 
voorgeschreven door het procedurereglement, te melden.  

ARTIKEL 7. MATCHFIXING EN WEDDENSCHAPPEN: 
1. Matchfixing betreft de manipulatie van sportwedstrijden, namelijk het opzettelijke regelen, het 

handelen of het nalaten te handelen, gericht op het wijzigen van de uitslagen of het verloop van 
sportwedstrijden, teneinde het onvoorspelbare karakter van deze sportwedstrijden geheel of 
gedeeltelijk teniet te doen met het oog op het verkrijgen van een niet gerechtvaardigd voordeel voor 
zichzelf of derden.  
 
Alle begeleiders,  clubbestuursleden, sporters, officials, wedstrijdleiders en medewerkers van de  
zwemfed zijn verplicht zich te onthouden van alle opzettelijke regelingen, handelingen of het nalaten 
te handelen, gericht op het ongeoorloofd wijzigen van de uitslag(en) of het verloop van de 
sportwedstrijd(en), teneinde het onvoorspelbare karakter van deze sportwedstrijd(en) geheel of 
gedeeltelijk teniet te doen met het oog op het verkrijgen van een niet gerechtvaardigd voordeel voor 
zichzelf of derden.  

2. Alle begeleiders, clubbestuursleden, sporters, officials, wedstrijdleiders en medewerkers van de 
zwemfed zijn verplicht zich te onthouden van weddenschappen betreffende het resultaat en/of het 
verloop van enige wedstrijd of competitie waarbij hij al dan niet als deelnemer betrokken is of waarop 
hij direct dan wel indirect enige mate van invloed heeft of kan hebben. Allen zijn daarnaast verplicht 
zich te onthouden van het wedden op jeugdcompetities. 
 
Alle begeleiders, clubbestuursleden, sporters, officials, wedstrijdleiders en medewerkers van de 
zwemfed zijn verplicht zich te onthouden van het gebruiken of verspreiden van vertrouwelijke 
informatie, zgn. voorkennis (inside information) voor wedde-doeleinden, inclusief het verspreiden van 
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vertrouwelijke informatie aan elk persoon, zonder of met beloning, waar de betrokkene redelijkerwijs 
van kan weten dat deze informatie gebruikt kan worden voor sportweddenschappen of voor de 
manipulatie van wedstrijden of voor andere in dit reglement verboden handelingen, activiteiten of 
incidenten.  

3. Alle begeleiders, clubbestuursleden, sporters, officials, wedstrijdleiders en medewerkers van de 
zwemfed zijn verplicht tot het terstond melden aan het bestuursorgaan van de zwemfed van alle 
handelingen waarvan zij kennis krijgen, die mogelijk betrekking hebben op matchfixing of 
weddenschappen.  

 

HOOFDSTUK 3 – SEKSUEEL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG: 

ARTIKEL 8. DEFINITIE: 
Seksueel grensoverschrijdend gedrag (afgekort: SGG) is elke vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal of 
lichamelijk gedrag met seksuele connotatie dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van een persoon 
wordt aangetast of waardoor een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving 
wordt gecreëerd. 

Onder SGG zijn mede begrepen de in het Wetboek van Strafrecht strafbaar gestelde feiten, waaronder niet 
limitatief: 

- Voyeurisme, aanranding van de eerbaarheid en verkrachting (Titel VII, Hoofdstuk V); 
- Bederf van de jeugd en prostitutie (Titel VII, Hoofdstuk VI); 
- Openbare schennis van de goede zeden (Titel VII, Hoofdstuk VII); 
- Lokken van minderjarigen via informatie- en communicatietechnologieën met het oog op het plegen 

van een misdaad of een wanbedrijf (Titel VIII, Hoofdstuk III); 
- Belaging (Titel VIII, Hoofdstuk IVbis); 
- Misbruik van de zwakke toestand van personen (Titel VIII, Hoofdstuk IVter); 
- Aanranding van de eer of de goede naam van personen (Titel VIII, Hoofdstuk IV); 

 
Seksueel grensoverschrijdend gedrag is verboden en wordt eveneens tuchtrechtelijk gesanctioneerd. 

ARTIKEL 9. SEKSUEEL GRENSOPVERSCHRIJDEND GEDRAG 
VERBOD VAN SCHENDING VAN DE GEDRAGSCODE VOOR BEGELEIDERS, BESTUURDERS, OFFICIALS EN 
SPORTERS INZAKE SEKSUEEL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG: 

Als begeleider wordt beschouwd de meerderjarige persoon die als taak of opdracht heeft de sporters te 
begeleiden als lesgever, trainer, coach, fysiotherapeut, ploegarts, psycholoog, delegatieleider of delegatielid.  
 
Van een begeleider wordt in het bijzonder verwacht dat hij verantwoordelijk, als een zorgzaam en verantwoord 
persoon en in voorkomend geval professioneel handelt en dat hij zich bewust is van zijn voorbeeldfunctie, dat 
wil zeggen dat hij handelt overeenkomstig de geldende standaard en opleiding, volgens de waarden van de 
organisatie en waarbij het er niet toe doet of hij al dan niet een vergoeding voor zijn begeleiding ontvangt. 

De volgende gedragsregels geldt voor alle begeleiders die actief of werkzaam zijn in een vereniging van de 
federatie of bij de federatie zelf; de opsomming is niet limitatief. 
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a. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.  
In het kader van deze norm wordt onder meer als een tuchtrechtelijke sanctioneerbare inbreuk beschouwd: 

1. Het niet onmiddellijk beëindigen of doen beëindigen van een klaarblijkelijke vorm van seksueel 
grensoverschrijdend gedrag waarvan een begeleider getuige is of waarvan hij op de hoogte wordt gesteld; 

2. Het deelnemen aan vormen van seksueel grensoverschrijdend gedrag of aanmoedigen van anderen 
ertoe; 

3. Het door de begeleider in woord en gedrag scheppen van een seksueel of erotisch geladen sfeer onder 
meer door woord, gedrag, vertoning van filmbeelden en aankleding van omgeving, of wanneer de 
begeleider bijdraagt aan het voortbestaan ervan; 

4. Het door de begeleider op niet-functionele wijze bekijken van de sporter, waarbij de aandacht is gericht 
op geslachtskenmerken; 

5. Het achterwege laten van hulp aan een slachtoffer of slachtoffers van een incident dat valt onder 
grensoverschrijdend seksueel gedrag. 

b. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van machtsmisbruik al dan niet in rechtstreeks of 
onrechtstreeks verband met grensoverschrijdend seksueel gedrag. 
 
De minste schending van deze regel wordt als een tuchtrechtelijke sanctioneerbare inbreuk beschouwd.  

c. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid 
aantast of/en verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk 
gestelde doel. De begeleider zal tijdens trainingen, stages, wedstrijden en verplaatsingen gereserveerd en 
met respect omgaan met de sporter.  
 
In het kader van deze norm wordt onder meer als een tuchtrechtelijke sanctioneerbare inbreuk 
beschouwd: 
 
1. Het door de begeleider uitoefenen van dwang, hetzij fysiek, hetzij psychisch of op enigerlei wijze gebruik 
maken van het machtsverschil dat bestaat tussen hem en de sporter, met het kennelijk oogmerk de 
sporter tot seksuele handelingen te dwingen, daartoe ter verleiden of over te halen, of die te dulden; 

2. Het aangaan van een seksuele relatie met een minderjarige sporter, met wie de begeleider op basis van 
kenmerken zoals leeftijdsverschil, status, positie, sportrelatie (bijvoorbeeld coach-sporter en 
fysiotherapeut-sporter) in een machtsongelijke relatie staat is niet toegelaten; de begeleider gaat niet in 
op seksuele toenaderingspogingen van de sporter en onderneemt ook niet zelf dergelijke 
toenaderingspogingen; bij het ontdekken van dergelijke gevoelens moeten tijdig de nodige maatregelen 
genomen worden, zoals bijvoorbeeld het verbreken van de begeleiding of van de relatie; 

3. Het zich onnodig of zonder toestemming van de sporter bevinden in of naar binnen kijken of gluren in 
ruimtes die door de sporter worden gebruikt als privéruimtes, zoals douches, kleedkamers, toiletten, 
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hotelkamers, kampeertenten en soortgelijke ruimtes, waarin de sporter mag veronderstellen zich te 
kunnen gedragen als ware hij alleen en ongezien; 

4. Het door de begeleider verrichten van sporttechnische fysieke handelingen, mogelijk met een seksuele 
connotatie, met betrekking tot de sporter die niet tot zijn bekwaamheid en taken behoren en/of op dat 
tijdstip niet geboden zijn; 

5. Het bij herhaling of op systematische wijze privé bij de begeleider, alleen thuis of een in een andere 
afgezonderde locatie uitnodigen van een sporter waarmee de begeleider een machtsongelijke relatie 
heeft, wanneer deze ontmoeting vanuit de begeleidingstaak onnodig is en/of elders kan worden 
georganiseerd, zoals een clubgebouw of een publieke gelegenheid; 

6. Het door de begeleider op enigerlei wijze systematisch isoleren van een sporter van andere 
sporters/begeleiders of het systematisch realiseren van een één op één relatie tussen sporter en 
begeleider, zonder dat daar sporttechnische redenen voor zijn en/of zonder dat dit in overeenstemming 
met kaderafspraken rond die activiteiten;  

d. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen een begeleider en sporter, die de leeftijd van zestien niet 
heeft bereikt, zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik. 
 

e. De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte intimiteiten, via welk communicatiemiddel dan ook. De 
minste schending van deze regel wordt als een tuchtrechtelijke sanctioneerbare inbreuk beschouwd.  
 

f. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider 
deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren.  
In het kader van deze norm wordt onder meer het volgende als een tuchtrechtelijk sanctioneerbare 
inbreuk beschouwd: 

1. De sporter tegen diens wens naar zich toe trekken om aan te halen, te omarmen of te kussen; 

2. Zich tegen de sporter aandrukken; 

3. Erogene zones aanraken onder het mom van functionele instructie; 

4. Het negeren van wensen van de sporter om (ergens) niet te worden aangeraakt, ook al betreft dit een 
sporttechnische juiste wijze van aanraken; 

5. Het aanraken van de sporter of fysieke handelingen verrichten die niet binnen de taakstelling van de 
begeleider vallen; 

g. De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten of opmerkingen. 
 
In het kader van deze norm wordt onder meer het volgende als een tuchtrechtelijk sanctioneerbare 
inbreuk beschouwd: 

1. Grove seksueel getinte opmerkingen, schuine moppen; 
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2. Grapjes of ontboezemingen over andermans seksleven; 

3. (Dubbelzinnige) opmerkingen met verwijzingen naar iemands seksuele leven of geaardheid; 

4. Niet functionele vragen over het seksleven van de sporter; 

5. Ontboezemingen over het eigen seksleven of seksuele verlangens. 

h. De begeleider heeft de plicht – voor zover het in zijn vermogen ligt – de sporter te beschermen tegen 
schade en (machts)misbruik als gevolg van seksueel grensoverschrijdend gedrag.  
In het kader van deze norm wordt onder meer het volgende als een tuchtrechtelijk sanctioneerbare 
inbreuk beschouwd: 

1. Het nalaten seksueel grensoverschrijdend gedrag waarvan hij getuige is geweest of kennis van heeft 
gekregen te melden aan het clubbestuur of de instantie gemandateerd door de zwemfed belast met het 
onderzoek of de behandeling van seksueel grensoverschrijdend gedrag; 

2. Het ontmoedigen of beletten van anderen (derden) om melding te doen van of een klacht in te dienen 
omtrent gedrag dat redelijkerwijze als seksueel grensoverschrijdend gedrag dient te worden beschouwd; 

3. Het niet meewerken aan een tuchtprocedure die naar aanleiding van een aangifte met betrekking tot 
seksueel grensoverschrijdend gedrag is ingesteld en waartoe hij door de instantie gemandateerd door de 
zwemfed belast met het onderzoek of de behandeling van seksueel grensoverschrijdend gedrag is 
opgeroepen; 

i. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoeding geven met de kennelijke bedoeling 
tegenprestaties van seksuele aard te vragen. De begeleider zal geen seksuele tegenprestaties van de 
sporter aanvaarden als vergoeding voor het uitoefenen van een begeleidingstaak. 
De minste schending van deze regel wordt als een tuchtrechtelijke sanctioneerbare inbreuk beschouwd.  

j. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die betrokken is bij 
de sporter. Wanneer hij een gedrag vaststelt dat niet in overeenstemming is met deze regels, zal hij de 
acties ondernemen die zich opdringen.  
 
In het kader van deze norm wordt onder meer het volgende als een tuchtrechtelijk sanctioneerbare 
inbreuk beschouwd: het nalaten, andere begeleiders, clubbestuursleden, sporters, officials, 
wedstrijdleiders en medewerkers van de zwemfed, die zich schuldig maken aan een vorm van 
grensoverschrijdend seksueel gedrag aan te spreken op hun gedrag en het nalaten het clubbestuur of het 
bestuursorgaan van de zwemfed, de club-API of de federatie-API hiervan onverwijld in te lichten. 

k. In die gevallen waarin het tuchtreglement niet expliciet voorziet, ligt het binnen de verantwoordelijkheid 
van de begeleider de vastgestelde feiten te toetsen aan de geest van regelgeving over seksueel 
grensoverschrijdend gedrag en dient de begeleider zo nodig in te grijpen. 

 
Het manifest nalaten om dit te doen wordt als een tuchtrechtelijke sanctioneerbare inbreuk beschouwd 
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HOOFDSTUK 4 – OVERIGE GRENSOVERSCHRIJDENDE GEDRAGINGEN: 
 
Onder deze noemer vallen het fysisch en psychisch grensoverschrijdend gedrag. Beide gedragingen zijn niet 
steeds strikt van elkaar te onderscheiden. 

Elke vorm van machtsmisbruik, zowel fysisch als psychisch, is verboden. 

Fysisch en psychisch grensoverschrijdend gedrag kan tuchtrechtelijk worden gesanctioneerd wanneer er een 
rechtstreeks of onrechtstreeks verband bestaat met de activiteiten die binnen de sportorganisatie worden 
uitgeoefend.  

In die gevallen waarin het tuchtreglement niet expliciet voorziet, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van 
de begeleider de vastgestelde feiten te toetsen aan de geest van regelgeving over grensoverschrijdend gedrag 
en dient de begeleider zo nodig in te grijpen. Uiteindelijk heeft het Vlaams Sport tribunaal de discretionaire 
bevoegdheid om een bepaalde handeling, of onthouding ervan als grensoverschrijdend te kwalificeren. 

ARTIKEL 10. FYSIEK GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG  
VERBOD VAN SCHENDING VAN DE GEDRAGSCODE VOOR BEGELEIDERS, BESTUURDERS, OFFICIALS EN 
SPORTERS INZAKE FYSISCH GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG: 

Fysieke integriteit impliceert de onschendbaarheid van het fysieke lichaam en benadrukt het belang van de 
persoonlijke autonomie en zelfbeschikking van mensen voor hun lichaam 

Elke feitelijkheid, gebeuren of handeling door een ander persoon of onder het gezag van een persoon waarbij en 
waardoor de fysieke integriteit van sporters, begeleiders, clubbestuursleden, officials en medewerkers van de 
zwemfed wordt aangetast of in het gedrang wordt gebracht is tuchtrechtelijk sanctioneerbaar. De fysieke 
integriteit dient ten alle tijden en in alle omstandigheden gevrijwaard te blijven.  

Onder meer volgende feitelijkheden en handelingen worden als aantasting van de fysieke integriteit beschouwd: 

a. Het opzettelijk toedienen van een slag of een duw. 
b. De (zogenaamde) pedagogische tik, al dan niet met een hulpmiddel. 
c. Het verplichten om, vooral als sanctiemaatregel, een welbepaalde houding aan te nemen, al dan niet 

langdurig. 
d. Het verwijderen van één of meerdere deelnemers uit een activiteit, als sanctie. 
e. Verbaal geweld: excessief en denigrerend roepen naar sporters, medewerkers, vrijwilligers.  
f. Het opleggen van oefenstof, trainingen of wedstrijden met onaangepaste, te zware intensiteit en 

belasting voor een welbepaald individu of doelgroep. Er dient steeds rekening te worden gehouden met 
de leeftijd, fysieke conditie en prestatievermogen van de sporter. 

g. Elk voor de uitvoering van oefeningen niet strikt noodzakelijk fysiek contact van een begeleider met een 
sporter is verboden tenzij mits een individuele uitdrukkelijke toestemming van de sporter of zijn 
wettelijke vertegenwoordigers. 

h. Specifiek in functie van sportbeoefening op hoog niveau: Coaches en trainers waken er over, vanuit hun 
deskundigheid, dat er een correcte verhouding bestaat tussen de voor topsportprestaties noodzakelijke 
“zware” trainings- en wedstrijdbelasting enerzijds en de noodzakelijke recuperatie anderzijds. De 
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fysieke integriteit mag noch op een lichtzinnige wijze noch op een roekeloze wijze in het gedrang 
worden gebracht. Deskundige adviezen van erkende experten (arts, mogelijk anderen...) kunnen en 
mogen niet genegeerd worden. Het niet respecteren van deze basisregels wordt beschouwd als een 
tuchtrechtelijk sanctioneerbare inbreuk op de fysieke integriteit  

i. Coaches en trainers moeten zich ervan verzekeren dat de sporter fit is om te trainen. Een mogelijk 
blessureverzwarende of -bestendigende activiteit of oefening mag in geen enkele omstandigheid 
worden opgelegd of toegelaten, zelfs indien het de vrije keuze van de sporter is. Bij twijfel moet steeds 
vooraf het advies ingeroepen worden van een arts of kiné. Dit advies dient te worden opgevolgd, 
mogelijk met een aangepaste training of trainingsopbouw, of zelfs het (voorlopig) beëindigen van de 
training tot gevolg. Het niet respecteren van deze basisregels wordt beschouwd als een tuchtrechtelijk 
sanctioneerbare inbreuk op de fysieke integriteit. 

j. .... 

ARTIKEL 11. PSYCHISCH GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG: 
VERBOD VAN SCHENDING VAN DE GEDRAGSCODE VOOR BEGELEIDERS, BESTUURDERS, OFFICIALS EN 
SPORTERS INZAKE PSYCHISCH GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG 

“Psychische integriteit” houdt in dat elk individu voor zichzelf een comfortzone kan vrijwaren waarbij zijn 
integrale “zijn” zich steeds op een veilige manier tegenover de omgeving kan verhouden 

Inbreuken op de psychische integriteit zijn een onrechtmatig geheel van meerdere gelijkaardige of 
uiteenlopende gedragingen, buiten of binnen de sportorganisatie, die plaats hebben gedurende een bepaalde 
tijd en tot doel of gevolg hebben dat de persoonlijkheid, de waardigheid of de fysieke maar voornamelijk de 
psychische integriteit van een persoon bij of in het kader van de sportuitoefening wordt aangetast, dat zijn positie 
in het gevaar wordt gebracht of dat een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende 
omgeving wordt gecreëerd. Dergelijke handelingen of feiten kunnen zich uiten of voorkomen in woorden, 
handelingen, bedreigingen, gebaren, eenzijdige geschriften en publicaties via (sociale) media.  

Deze gedragingen kunnen inzonderheid verband houden met leeftijd, ras, huidskleur, gender, seksuele 
geaardheid, taal, religie of levensbeschouwing, politieke overtuiging, sociale afkomst en status, nationaliteit en 
lichamelijke kenmerken; de opsomming is niet beperkend. 
 
Onder meer volgende feitelijkheden en handelingen worden als aantasting van de psychische integriteit 
beschouwd: 

a. Pesterijen kunnen zich op verschillende manieren uiten, zoals maar niet beperkt tot: 
- Het negeren, maar ook het voortdurend onderbreken of bekritiseren van een persoon; 
- Het kleineren of belachelijk maken van een persoon;  
- Het intimideren van een persoon; 
- Het bemoeilijken of verhinderen om vooruitgang te maken in de sport; 

 
b. Binnen de specifieke context van een les-, trainings- of wedstrijdsituatie waarbij er instructies worden 

gegeven door een lesgever of trainer en er als dusdanig een hiërarchische situatie ontstaat, wordt elke vorm 
van machtsmisbruik en favoritisme als een tuchtrechtelijk sanctioneerbare inbreuk op de psychische 
integriteit beschouwd 
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Onder meer volgende feitelijkheden en handelingen worden als machtsmisbruik beschouwd: 

- Het door lesgevers, trainers en leidinggevenden niet op een pedagogisch en didactische verantwoorde wijze 
omgaan met (jonge) sporters die zich onder hun verantwoordelijk bevinden: dit onder meer tijdens 
dagelijkse lessen, trainingen, wedstrijden en stages in binnen- en buitenland. Met “op een pedagogische en 
didactisch verantwoorde wijze” wordt onder meer bedoeld dat de begeleiders de sporters niet intimideren 
of angst aanjagen, niet belachelijk maken of kleineren, niet bedreigen en wél dat zij ontvankelijk zijn voor 
emotionele signalen, maar ook rationele argumenten van de sporters.  
 

- Het zich niet onthouden van eender welke discriminerende gedraging, uitspraak of houding ten opzichte van 
de sporters die lesgevers, trainers en leidinggevenden begeleiden, maar tevens ten opzichte van 
tegenstrevers en alle interne en externe omstaanders, en dit in ALLE omstandigheden. 

 
- Lesgevers, trainers en leidinggevenden waken erover dat ze binnen de groep sporters die ze begeleiden elke 

individuele sporter evenwaardig behandelen, aanspreken en begeleiden. Favoritisme onder welke vorm dan 
ook, is onder geen enkel beding aanvaardbaar. Elke vorm van favoritisme voor een welbepaalde persoon of 
groep door lesgevers, trainers of leidinggevende is een tuchtrechtelijk sanctioneerbare handeling.  

 
- Specifiek in functie van sportbeoefening op hoog niveau: Er dient door de trainers en leidinggevenden over 

gewaakt te worden dat de onafwendbare hoge prestatiedruk voor de (meestal jonge) sporter niet 
permanent en alles overheersend is en dat er voldoende en systematisch mentale rustpauzes, tijdens het 
mogelijk langdurig en intensief begeleidingsproces worden ingelast. Het niet respecteren van deze 
basisregels wordt beschouwd als een tuchtrechtelijk sanctioneerbare inbreuk op de psychische integriteit. 

 
- Lesgevers en trainers moeten steeds en in alle omstandigheden het welzijn en de veiligheid van de sporter 

boven de prestatie-ontwikkeling of zelfs een normaal verloop van het lesgebeuren plaatsen. Het niet 
respecteren van deze algemene attitude wordt beschouwd als een inbreuk op de psychische (en fysieke) 
integriteit. 

 
- Elk oneigenlijk gebruik van sociale media door lesgevers, coaches, sporters, leidinggevende waardoor de 

psychische integriteit, maar ook de privacy op enigerlei wijze in het gedrang wordt gebracht is een 
tuchtrechtelijk sanctioneerbare inbreuk. (Pesterijen via sociale media zijn onnoemelijk divers en meldingen 
ervan moet steeds meer dan serieus worden genomen) 

HOOFDSTUK 5 – MELDING VAN GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG: 

ARTIKEL 12. DE MELDING 
Eenieder (natuurlijk persoon, rechtspersoon) aangesloten lid of belanghebbende derde (ouder, supporter, 
toeschouwer...) die van mening is dat er ten opzichte van hem Grensoverschrijdend gedrag werd begaan of die 
van mening is dat dergelijk gedrag werd begaan, kan hiervan melding maken bij de federatie. 

De melding gebeurt bij de Aanspreekpersoon Integriteit (API) van de federatie via de contactgegevens die 
vermeld staan op de website van de federatie. Deze melding is vertrouwelijk en kan anoniem gebeuren indien 
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de melder hierom verzoekt. Van deze melding wordt een meldingsformulier en rapporteringsdocument 
opgemaakt. De API, zal in eerste instantie, indien aangewezen en mogelijk, na juridisch advies inzake de 
mogelijke juridische kwalificatie van de feiten, trachten een bemiddeling tussen de betrokken partijen te 
organiseren en zal vervolgens het handelingsprotocol grensoverschrijdend gedrag van de federatie bij de 
behandeling volgen. 

Rechtstreeks een klacht indienen m.b.t. Grensoverschrijdend Gedrag bij het Vlaams Sporttribunaal is mogelijk. 
Het is echter aangewezen om eerst melding te maken van mogelijk Grensoverschrijdend Gedrag bij de 
federatie zodat het Bestuursorgaan van de federatie de kans wordt geboden om een mogelijk noodzakelijke 
ordemaatregel af te kondigen en te laten opvolgen. 

ARTIKEL 13. DE ORDEMAATREGEL. 
a. Het Bestuursorgaan van de federatie of van de sportorganisatie kan ter voorkoming van herhaling, om de 
orde en rust te herstellen of de veiligheid te waarborgen, ordemaatregelen nemen. In geval van (vermeend) 
Grensoverschrijdend Gedrag kan dit onder meer 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 tijdelijke schorsing wordt opgelegd, desgevallend en steeds beperkt 
tot de locatie(s) en situaties waar de herhaling of onveiligheid redelijkerwijze kan en mag worden gevreesd. 
Andere ordemaatregelen zijn tevens mogelijk, indien deze nodig zijn om de orde en/of veiligheid binnen de 
vereniging te waarborgen dan wel te herstellen. De ordemaatregel dient ten alle tijden noodzakelijk, geschikt 
en proportioneel te zijn. 

b. De persoon die het voorwerp uitmaakt van een eventuele ordemaatregel kan gehoord worden. Dit kan 
telefonisch, online of zelfs schriftelijk georganiseerd worden. In voorkomend geval zal de persoon daartoe per 
e-mail of per aangetekend schrijven worden uitgenodigd. 

c. De ordemaatregel is geen tuchtsanctie, maar een bestuursmaatregel. De ordemaatregel kan maximaal 
opgelegd worden tot de uitspraak in de navolgende tuchtprocedure in kracht van gewijsde is getreden. 

d. Tegen een ordemaatregel staat hoger beroep open bij de tuchtkamer Grensoverschrijdend Gedrag van het 
Vlaams Sporttribunaal, conform haar procedurereglement. Dit beroep is niet schorsend. Tegen de beslissing 
van het VTS staat geen beroep open. 

HOOFDSTUK 6 – DE TUCHTPROCEDURE: 

ARTIKEL 14. HET BEVOEGDE TUCHTORGAAN: 
Het Vlaams Sporttribunaal (VST) is exclusief bevoegd om tuchtrechtelijke aangelegenheden met betrekking tot 
grensoverschrijdend gedrag (GOG) te behandelen en dit zowel in eerste aanleg als in hoger beroep. 
 

ARTIKEL 15. DE KLACHT 
a. Een tuchtprocedure inzake GOG kan aanhangig gemaakt worden door: 
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- De federatie indien ze van mening is dat er een inbreuk heeft plaatsgevonden op het tuchtreglement 
m.b.t. Grensoverschrijdend Gedrag. 

- Elk aangesloten lid bij de federatie (rechtspersoon, natuurlijk persoon) die van mening is dat er een 
inbreuk heeft plaatsgevonden op het tuchtreglement m.b.t. Grensoverschrijdend Gedrag en dit binnen 
het toepassingsgebied zoals vastgelegd in artikel 2. 

- Elke belanghebbende “derde”(rechtspersoon, natuurlijk persoon), zoals ouders, toeschouwers, 
supporters e.a.… die van mening is dat er een inbreuk heeft plaatsgevonden op het tuchtreglement 
m.b.t. Grensoverschrijdend Gedrag en dit binnen het toepassingsgebied zoals vastgelegd in artikel 2. 
 

c. Om een tuchtprocedure aanhangig te maken moet een gemotiveerde klacht worden ingediend. Deze 
klacht moet, op straffe van onontvankelijkheid, schriftelijk gericht worden aan het VST, bij voorkeur per 
email aan de Secretaris-Generaal van het VST of anders door middel van een aangetekend schrijven. Het 
klachtenformulier dat kan worden gedownload op de website van VST 
(https://www.vlaamssporttribunaal.be/) of op de website van de Vlaamse Zwemfederatie, is het 
document dat dient gebruikt te worden om de klacht in te dienen en dit op straffe van onontvankelijkheid. 

 
Er geldt geen onontvankelijkheidstermijn waarbinnen de klacht inzake Grensoverschrijdend Gedrag dient te 
worden ingediend. Eenieder wordt evenwel aangespoord om deze klacht zo snel mogelijk in te dienen. 
 
d. De klacht moet op straffe van onontvankelijkheid minstens volgende gegevens bevatten: 
 

- Naam, voornaam of volledige benaming, hoedanigheid, adres, telefoonnummer, e-mailadres van de 
indiener van de klacht en in voorkomend geval aangevuld met de gegevens van de raadsman van de 
klager, alsook de naam, voornaam en andere beschikbare gegevens van de partij tegen wie de klacht 
is gericht; 

- Een uiteenzetting over de aard en de omstandigheden van de feiten of handelingen die aanleiding 
hebben gegeven tot het indienen van de klacht: deze uiteenzetting dient voldoende concreet en 
duidelijk te zijn. 

- De datum van de voorafgaandelijke melding, indien die werd ingediend, zoals hiervoor omschreven 
werd, alsook eventuele andere stappen die reeds werden genomen. 
 

e. Indien het procedurereglement van het VST een afwijking van deze ontvankelijkheidsvoorwaarden 
bepaalt, is deze afwijking mogelijk in de gevallen en volgens de modaliteiten voorzien in dit 
procedurereglement (zoals gepubliceerd op haar website https://www.vlaamssporttribunaal.be/). 
 

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

g. Indien de aanleggende partij stavingsstukken wenst voor te leggen, zal zij deze samen met een inventaris 
in bijlage van haar klacht overmaken aan het VST. 

 
h. Indien de klacht een persoon jonger dan achttien jaar of een (handelings) onbekwaam verklaarde persoon 

betreft, kan ook de wettelijke vertegenwoordiger (bv ouders of bewindvoerder) aangifte doen. 
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i. Het doen van een valse aangifte levert een overtreding op die tuchtrechtelijk sanctioneerbaar is volgens 
het Algemeen tuchtreglement van de federatie. 

ARTIKEL 16. WAARBORG EN KOSTEN 
De aanleggende partij is geen waarborg verschuldigd, tenzij het VST dit zou opleggen. 
 
De aanleggende partij is wel een rolrecht verschuldigd indien het VST dit voorziet. De procedurekosten van de 
tuchtprocedure worden bepaald door de tuchtkamer van het VST die tevens beslist wie deze kosten moet dragen 
overeenkomstig haar procedurereglement. 

ARTIKEL 17. PROCEDURE. 
Nadat het VST de klacht ontvankelijk heeft verklaard, zal deze klacht behandeld worden volgens de haar 
geëigende procedure, zoals gepubliceerd op haar website (www.vlaamssporttribunaal.be). Voor wat betreft het 
verloop van de tuchtrechtelijke procedure die betrekking heeft op feiten van Grensoverschrijdend Gedrag wordt 
verwezen naar her procedurereglement van het VST. 

ARTIKEL 18. SANCTIES. 
a. Als tuchtsancties voor Grensoverschrijdend Gedrag kunnen worden opgelegd: 

1. Een berisping, of waarschuwing. 
2. Het verbod om deel te nemen aan één of meer activiteiten van één of meerdere bij de federatie 

aangesloten sportverenigingen of aan wedstrijden georganiseerd door de federatie of door een bij de 
federatie aangesloten sportvereniging voor een duur van maximaal drie jaar. 

3. Het verbod om één op meer aan leden van de desbetreffende vereniging toegekende rechten uit te 
oefenen voor de duur van maximaal drie jaar. 

4. Het verbod tot uitoefenen van één of meer functies bij de federatie of bij haar aangesloten leden, 
sportverenigingen, voor maximaal tien jaar. 

5. Het intrekken van een wedstrijdlicentie die door de federatie wordt uitgereikt voor maximaal vijf jaar. 
6. De schorsing van het lidmaatschap van een bij de federatie aangesloten sportvereniging voor de duur 

van maximum vijf jaar. 
7. Het tijdelijk of definitief uitsluiten uit de topsportwerking van de federatie. 
8. De uitsluiting als lid van een bij de federatie aangesloten sportvereniging. 

 

b. Er kunnen alternatieve sancties door het tuchtorgaan worden opgelegd. 

c. Ingeval minderjarigen of andere handelingsonbekwamen als slachtoffer betrokken zijn bij de feiten van 
Grensoverschrijdend Gedrag, kan de maximale duurtijd van de straffen vermeld in b tot en met f, verdubbeld 
worden. 

d. In geval van recidive kan een zwaardere tuchtsanctie worden opgelegd, waarbij de duurtijd van de maximale 
straffen vermeld in b tot en met f kan worden verdubbeld en zelfs verviervoudigd, ingeval minderjarigen of 
andere handelingsonbekwamen slachtoffer zijn. 

e. 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 sancties vermeld in b tot en met f, 
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kunnen in dat geval worden vermenigvuldigd met het aantal slachtoffers, zonder dat die meer dan het 
tienvoud van de desbetreffende maximale straf mogen bedragen. 

ARTIKEL 19. HOGER BEROEP 
Partijen kunnen tegen de beslissing van de tuchtkamer Grensoverschrijdend Gedrag van het VST hoger beroep 
aantekenen bij de tuchtkamer Grensoverschrijdend Gedrag hoger beroep van het VST conform het 
procedurereglement van het VST (te raadplegen via www.vlaamsporttribunaal.be) 

De federatie heeft eveneens steeds de mogelijkheid om tegen de beslissing van het VST-beroep aan te tekenen 
bij de tuchtkamer hoger beroep van het VST. 

Het beroep wordt gemotiveerd en schriftelijk ingesteld, gericht aan het VST, bij voorkeur per e-mail aan de 
Secretaris-Generaal van het VST of andere bij aangetekend schrijven. 

ARTIKEL 20. SCHORSENDE WERKING. 
Behoudens uitdrukkelijk andersluidende bepaling in de beslissing van de tuchtkamer van het VST, schorten de 
neerlegging van het verzoek tot hoger beroep en de procedure in hoger beroep de uitvoering van de uitspraak 
in eerste aanleg op. 

 
 

 

 

 
 


