
Het mandaat van de API Hondenfederatie V.O.E. 

 
Taakomschrijving. 

De aanspreekpersoon integriteit (API) is binnen de sportorganisatie het eerste 
aanspreekpunt voor wie een vraag , opmerking , klacht of andere boodschap heeft in 
verband met grensoverschrijdend gedrag en lichamelijk , psychische en seksuele integriteit. 
De API luistert naar de vraag of het verhaal en verwijst de melder door wanneer nodig of 
verleent advies bij de mogelijke vervolgstappen , zonder aan waarheidsvinding te doen. 
Verder formuleert de API ook adviezen over preventieactiviteiten binnen de organisatie en 
helpt besturen met realiseren van initiatieven op dat vlak. 

 

 

Meldpunt  

De aangesloten leden kunnen steeds een melding maken van (seksueel) grensoverschrijdend 
gedrag (SGG) , een probleemsituatie of een ander probleem bij de API ( aanspreekpersoon 
integriteit) bij de Hondenfederatie V.O.E. vzw of in geval van doorverwijzing na het 
doorlopen van de procedure van de melding of klacht naar het VCHHD. 

De API voor de Hondenfederatie V.O.E. vzw is Mevr. Martine Kerkhove 0485/ 60 97 57 
(martine.kerkhove@telenet.be)   

 

 

Mandaat 

Afspraken na melding bij API 

 

Bij melding verstaan we dat het nog niet gaat om een klacht.  

- Tijdens het in kaart brengen van de melding en de informele bemiddeling werkt de 
API discreet. De API heeft geen plicht om te rapporteren bij het bestuursorgaan over 
deze informele verzoeken. Discretie tegenover de melders is in deze fase prioritair. 
(discretieplicht) 

- Indien het bestuursorgaan iemand binnen de sportfederatie een melding ontvangt , 
geeft zij deze door aan de API en geeft het bestuursorgaan de ruimte aan de API om 
de situatie in kaart te brengen. 

 



 

Afspraken in verband met het formuleren van het advies  

 

- De API formuleert het advies , eventueel , maar niet verplicht na afstemming via de 
API van het VCHHD binnen het ethisch adviesorgaan. Er zijn geen bestuursleden of 
andere personen die betrokken zijn bij de case. 

Afstemming met een ander neutrale persoon zorgt ervoor dat de API niet alleen 
handelt en het advies niet vanuit slechts één bepaalde invalshoek wordt 
geformuleerd. 

     -    De API beslist met wie het advies gedeeld dient te worden. Dit zijn de personen die het            

         advies dienen uit te voeren. 

 

Afspraken in verband met het indienen van een klacht bij het VST 

 

- Aangezien het VCHHD lid is bij het Vlaams Sporttribunaal (VST) kan de klacht 
ingediend worden door de API Hondenfederatie V.O.E. vzw in samenwerking met de 
API van het VCHHD.    

- De API Hondenfederatie V.O.E. vzw kan zelfstandig een klacht indienen bij het VST. 
De API kan dit doen op verzoek van de melder , op verzoek van de Hondenfederatie 
of op eigen initiatief. 

- De API brengt voorafgaand aan het neerleggen van de klacht bij het VST op anonieme 
wijze het bestuursorgaan op de hoogte. 

- De API verzamelt alle informatie voor het indienen van de klacht en dient de klacht in 
bij het VST. 

- Bij het indienen van de klacht bij het VST informeert de API het bestuursorgaan. 
- De API waakt erover dat de melder en de slachtoffer(s) anoniem blijven bij het 

informeren van het bestuursorgaan. 
- De API formuleert een advies over eventuele bezwarende maatregelen. De 

eindverantwoordelijkheid over deze maatregelen blijft altijd bij het bestuursorgaan 
liggen. 

- Het bestuursorgaan bekijkt welke bezwarende maatregelen er genomen worden ten 
aanzien van de beklaagde(n). De API wordt bij deze beslissing betrokken. 

- Het bestuursorgaan bepaalt wie de sportorganisatie vertegenwoordigd tijdens de 
zitting van het VST. De API mag duiding geven over hoe een incident is behandeld. 
Aangezien het nodig kan zijn dat er beleidskeuzes en standpunten moeten toegelicht 
wordt er een bestuurder en het API aangeduid om de zitting te volgen. 

 



 

Afspraken in verband met het uitvoeren van het vonnis van het VST 

 

- Het VST zal de indiener van de klacht schriftelijk het vonnis bezorgen. Indien de API 
de klacht heeft ingediend bij het VST , zal het dus ook de API zijn die het vonnis 
ontvangt. Dit zal de uitspraak en de eventuele sancties bevatten , samen met de 
argumenten uit de verhoren waarop het is gebaseerd. 

- De API deelt het vonnis met het bestuursorgaan. 
- Het bestuursorgaan voert het vonnis uit en volgt op dat het vonnis door de 

beklaagde(n) wordt nageleefd. 
- Het VST communiceert niet verder over de uitspraak. Het is de taak van het 

bestuursorgaan om te overleggen met de API over het vonnis.    


