
Handelingsprotocol klachten seksueel grensoverschrijdend gedrag 

1. Ontvangen van de klacht  

Klacht komt binnen op de federatie via eender welk kanaal, al dan niet rechtstreeks en al dan 

niet anoniem door het slachtoffer of getuige.  

1.1. Rechtstreekse melding bij API Motorsport Vlaanderen   

  - Extra info inwinnen om de situatie in kaart te brengen 

 1.2. Melder is niet rechtstreeks betrokken      

  - Extra info inwinnen om de situatie in kaart te brengen 

 1.3. Melder is wel rechtstreeks betrokken      

  - Verwachtingen afchecken       

  - Wensen slachtoffer aanhoren      

  - Rol als API uitleggen (discretieplicht maar ook melding dat strafbare feiten  

  moeten doorgegeven worden door “schuldig verzuim”) 

 

 

 

2. In kaart brengen van de situatie 

Bij de melding van een incident wordt info verzameld en geverifieerd 

 2.1. Luisteren naar de melden (empathisch en met open vragen)   

  - Rol van de API uitleggen 

 2.2. Feiten verzamelen        

  - Wie, wat, hoe?        

 2.3. Discretieplicht en meldingsplicht vermelden 

 2.4. Situatie inschatten        

  - Bij acuut gevaar direct politie of hulpverlening verwittigen 

   * 1712 bellen of het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) of het  

   Vertrouwenscentrum Kindermishandeling (VK) 

 2.5. Situaties waar de pleger zich in bevindt in kaart brengen 

 

 

 

 

 



3. Inschatten van de ernst en advies 

 3.1. Medische en Ethische Commissie samenroepen 

  - Vlaggensysteem gebruiken       

  - Bij twijfel:         

   * API belt 1712       

    * Bij minderjarigen => VK contacteren   

    * Bij meerderjarigen => CAW contacteren 

 

 

 

 

 

 

 

 3.2. Advies formuleren 

  - Hou rekening met verwachtingen van de betrokkenen   

  - Nagaan wat er intern moet gebeuren     

  - Doorverwijzingen formuleren      

   * Lichte feiten (groene en gele vlag)     

    ° Interne opvolging      

   * Zware feiten (rode en zwarte vlag)     

    ° Doorverwijzen naar hulpverlening en Vlaams Sporttribunaal

  - Let op privacy bij formuleren advies     

  - Advies registreren en bijhouden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groene vlag Gele vlag Rode vlag Zwarte vlag 

 Interne opvolging:  

• Reactie korte termijn + afspraken 

• Aandacht voor veilige context en toezicht 

  Externe opvolging:  

• Afwegen doorverwijzing 
hulpverlening 

• Tuchtregeling 

  Aangifte: 

• Afwegen doorverwijzing justitie & 
andere maatregelen 



4. (Meehelpen) uitvoeren van het advies 

 4.1. Eigenlijk in handen van het clubbestuur (API enkel adviserende functie) 

  - API start zelf geen tuchtprocedure 

 groen geel rood zwart 
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  Opvang slachtoffers 
Opvang plegers 
Opvang andere betrokkenen 
Bemiddeling  

Tuchtregeling 
 

 * Doorverwijzen naar VST 
Opvolgen besluiten  

Politie/justitie  * Aangifte bij politie door slachtoffer 
Aangifte door Club of federatie API 
Aangifte door derde 

 

 4.2. Tuchtmaatregelen        

  - API stelt maatregelen voor 

 4.3. Politie/Justitie         

  - API kan informeren over aangifte van strafbare feiten  

  - Gevolg geven aan uitspraken Vlaams Sporttribunaal 

5. Nazorg en Evaluatie 

 5.1. Organisatie nazorggesprekken       

  - Contact opnemen met CAW of VK      

  - Contact met clubs        

  - Contact met slachtoffer 

6. Verbeteracties in het beleid 

 6.1. Verbeteracties voor het beleid zoeken 


