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Sportbegeleiders - Uittreksel strafregister
Het uittreksel uit het strafregister, het vroegere bewijs van goed gedrag en zeden, is een
officieel document dat een opsomming geeft van eventuele veroordelingen. Er bestaan
drie modellen van het uittreksel uit het strafregister. Model 2 wordt afgeleverd conform
artikel 596.2 Wetboek van Strafvordering en is bestemd voor activiteiten die vallen onder
opvoeding, psycho-, medische en sociale begeleiding, hulpverlening aan jeugd,
kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen.
In het eindrapport van de bijzondere Kamercommissie “Seksueel Misbruik” dat in 2011
verscheen, stond de aanbeveling om mensen die werken met minderjarigen, zoals
sporttrainers, te verplichten een dergelijk uittreksel voor te leggen. Dit werd besproken
tijdens de commissievergadering van 19 mei 2011. De minister stelde toen dat het niet
haalbaar zou zijn om zo’n verplichting te organiseren. Bovendien zou het, aldus de
minister, voor de vrijwilligers in de sportsector een drempel zijn en tot moeilijkheden
kunnen leiden op het vlak van de bescherming van de privacy. Wel stelde de minister
toen dat het overwogen zou kunnen worden om een uittreksel uit het strafregister te
eisen van wie met jongeren werkt in een professioneel dienstverband, een
tewerkstellingsverband.
In antwoord op een recente parlementaire vraag stelde de Vlaamse minister van Jeugd
ook dat het niet nodig is aan animators bij speelpleinwerkingen dergelijk uittreksel van
het strafregister te vragen, gezien het gebrek aan garantie en vals gevoel van veiligheid.
Nochtans zijn er steden of gemeenten die dit wel verplicht stellen. Gelijkaardige
argumenten haalde de Vlaamse minister van Sport ook aan in antwoord op mijn
schriftelijke vraag nr. 744 van 2 juli 2012 over ethisch verantwoord sporten en het
opstellen van richtlijnen over seksueel misbruik in de sport. De minister noemde het
uittreksel uit het strafregister model 2 toen slechts één mogelijk element in een ruimer
preventief beleid en vernoemde de denkpiste van een registratiesysteem voor
tuchtrechtelijk en strafrechtelijk veroordeelden over alle sporttakken heen.
1. Wat is de stand van zaken met betrekking tot het uitwerken van een
registratiesysteem voor tuchtrechtelijk en strafrechtelijk veroordeelden over alle
sporttakken heen, en dit in het kader van ethisch verantwoord sporten?
2. Heeft de minister de denkpiste om een uittreksel uit het strafregister te vragen van
wie in een professioneel dienstverband werkt met jongeren, verder overwogen of
onderzocht? Wat zijn de conclusies?

3. Kunnen gemeenten individueel beslissen om het voorleggen van een uittreksel van
het strafregister model 2 te verplichten voor begeleiders van sportactiviteiten die
door de gemeente zelf worden georganiseerd?
4. Kunnen begeleiders van sportactiviteiten die door de gemeente of een
sportvereniging worden georganiseerd worden verplicht om wijzigingen in hun
situatie ter zake te melden?
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1.

Een dergelijk registratiesysteem roept heel wat vraagtekens op rond privacy en
gegevensbescherming en werd in Vlaanderen niet verder onderzocht of uitgewerkt.
Via het sportbeleid heb ik de voorbije jaren wel de kaart van preventie en
beleidsondersteuning getrokken, om sportorganisaties op dat vlak bewuster te doen
nadenken. Ik verwijs naar de initiatieven rond Sport met Grenzen op het gebied van
lichamelijke en seksuele integriteit in de sport: www.sportmetgrenzen.be. Via het
decreet gezond en ethisch sporten van 20 december 2013 erken ik het Internationaal
Centrum Ethiek in de Sport (ICES) als organisatie voor beleidsondersteuning en
praktijkontwikkeling op het gebied van ethisch sporten. ICES ondersteunt en
informeert federaties of sportdiensten met vragen rond het thema integriteit.
Aangezien dit een materie is die de sportbevoegdheid overstijgt, werd reeds tijdens
de voorbije legislatuur ingezet op een beleidsdomeinoverschrijdende samenwerking,
waaronder de uitbouw van de hulplijn 1712. Dit jaar zijn we gekomen tot een
vernieuwd engagement met een actieplan ter bevordering en bescherming van de
fysieke, psychische en seksuele integriteit van de minderjarige in de jeugdhulp en de
kinderopvang, het onderwijs, de jeugd- en de sportsector (mededeling Vlaamse
Regering 29 januari 2016 VR 2016 2901 MED.0046/1-3). Deze mededeling vormt het
kader voor gecoördineerde acties tijdens de rest van de legislatuur. In een eerste
fase wordt gefocust op de uitbouw van een kennisplatform integriteit. Het wordt
uitgebouwd door het Steunpunt Algemeen Welzijnsbeleid in overleg met o.a. De
Ambrassade. ICES zal voor de sportsector betrokken worden. Belangrijke
aandachtspunten voor de sportsector om verder rond te werken zijn alvast
laagdrempelige aanspreekpunten integriteit en klachtenbehandeling/tuchtrecht.

2.

Ik handhaaf mijn eerder standpunt rond het uittreksel uit het strafregister, en sluit
me aan bij het standpunt van mijn collega minister bevoegd voor Jeugd, waarnaar u
verwijst in de vraag.
Werkgevers kunnen dit op dit ogenblik reeds vragen, maar voor een verplichting in
de sportsector zou een juridische basis nodig zijn.

3.

Werkgevers kunnen dit op dit ogenblik reeds vragen.

4.

Dat zou kunnen gevraagd worden, maar moet dan contractueel of in een reglement
worden vastgelegd.

