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Deontologische code ter bestrijding van mensenhandel
In de motie aangenomen door het Vlaams Parlement i.v.m. mensenhandel in de sport vraagt het
Vlaams Parlement aan de Vlaamse Regering o.a. om
- “ bij alle sportfederaties erop aan te dringen dat zij een deontologische code zouden
opstellen ter bestrijding van mensenhandel en dat ze de clubs die een loopje nemen met de
vigerende wetgeving met betrekking tot arbeidsovereenkomsten zwaar zouden sanctioneren
- geen enkele medewerking te verlenen aan sportfederaties die geen orde op zaken stellen en
eender welke vorm van mensenhandel gedogen, of gedogen dat hun clubs de wetgeving
omtrent reglementaire arbeidsovereenkomsten negeren.”
Vandaar dat artikel 5, 7° van het decreet van 13/07/2001 de sportfederaties oplegt alle maatregelen
te nemen om de mensenhandel binnen de sportfederatie en de bij haar aangesloten clubs tegen te
gaan door een correcte toepassing van de bestaande wetgeving, en sanctionerend op te treden op
basis van een deontologische code ter bestrijding van de mensenhandel. Dit is een
erkenningsvoorwaarde.
De problematiek van mensenhandel in de sport stelt zich voornamelijk in een beperkt aantal
sportfederaties en voornamelijk daar waar sportbeoefenaars met een arbeidsovereenkomst
tewerkgesteld worden.
Het Bloso stelde een minimale tekst op (zie punten 1 tot 4: tekst in kader) die door de
sportfederatie kan gebruikt worden bij het opstellen van haar eigen deontologische code.
Voor sportfederaties waar courant buitenlandse spelers (buiten de E.U.) met een
arbeidsovereenkomst aangesloten zijn, is het uiteraard aangewezen een meer gedetailleerde
regeling voor het bestrijden van de mensenhandel in te schrijven in het huishoudelijk reglement.

1. Gewettigd verblijf
Voor de sportbeoefenaars die met een arbeidsovereenkomst worden tewerkgesteld dient de
sportfederatie te eisen dat de sportbeoefenaar een gewettigd verblijf op het Belgische grondgebied
moet aantonen om lid te kunnen worden van de sportfederatie. Deze verplichting vloeit voort uit de
wet op de tewerkstelling van buitenlandse werknemers.
De aansluiting van sportbeoefenaars zonder arbeidsovereenkomst (aangesloten leden) kan NIET
worden geweigerd omwille van een onwettig verblijfsstatuut. Dit is strijdig met het non discriminatiebeginsel en, voor minderjarigen, met het Internationaal Kinderrechtenverdrag.
Om competitievervalsing te vermijden kan in bepaalde sporten nl. in geval van deelname bij stijgen –
dalen competities door de federatie een bewijs van identiteit worden gevraagd. Indien de sporter
geen identiteitskaart heeft, informeert de sportclub bij betrokkene naar de identiteit waaronder hij is
ingeschreven op school als het om een minderjarige gaat, of kan aan de sporter een attest van de
gemeente gevraagd worden.
Het gewettigd verblijf wordt bewezen door een geldig document uitgaande van de bevoegde
overheid waaruit het gewettigd verblijf blijkt.
Deze eenvoudige formulering laat toe te vermijden dat de sportfederaties een opsomming moet
maken van alle mogelijke documenten en formulieren die het gewettigd verblijf kunnen aantonen.
Bij twijfel dient men contact op te nemen met de FOD Binnenlandse Zaken, Dienst
Vreemdelingenzaken (coördinaten zie punt 5).
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Vooraleer de sportfederatie een lidkaart/licentie toekent aan een sportbeoefenaar met een
arbeidsovereenkomst dient de sportbeoefenaar /de club aan te tonen dat de sportbeoefenaar wettig
verblijft op het Belgische grondgebied. Het gewettigd verblijf wordt bewezen door een geldig
document uitgaande van de bevoegde overheid waaruit het gewettigd verblijf blijkt.
De aansluiting van sportbeoefenaars zonder arbeidsovereenkomst (aangesloten leden) kan NIET
worden geweigerd omwille van een onwettig verblijfsstatuut. Dit is strijdig met het non discriminatiebeginsel en, voor minderjarigen, met het Internationaal Kinderrechtenverdrag.
Om competitievervalsing te vermijden kan in bepaalde sporten (bij stijgen – dalen competities) door
de federatie een bewijs van identiteit worden gevraagd. Indien de sporter geen identiteitskaart
heeft, informeert de sportclub bij betrokkene naar de identiteit waaronder hij is ingeschreven op
school als het om een minderjarige gaat, of kan aan de sporter een attest van de gemeente gevraagd
worden.
Binnen de sportfederatie zijn volgende competities stijgen - dalen competities waarvoor een bewijs
van identiteit wordt gevraagd:
………………
……………….(aan te vullen door de sportfederatie)

2. Mensenhandel
De sportfederatie en de bij haar aangesloten clubs verbinden er zich toe de wetgeving op de
bestrijding van de mensenhandel en van de mensensmokkel na te leven en te doen naleven.
Het betreft:
- de Wet van 13 april 1995 houdende bepalingen tot bestrijding van de mensenhandel en
van de mensensmokkel, B.S., 25 april 1995
- en alle later volgende wetgeving die deze materie regelt.
Degene die, op welke manier ook, rechtstreeks of via een tussenpersoon ertoe bijdraagt dat
een vreemdeling België binnenkomt of er verblijft, wanneer hij daarbij:
- ten opzichte van de vreemdeling direct of indirect gebruik maakt van listige kunstgrepen,
geweld, bedreigingen of enige andere vorm van dwang
- of misbruik maakt van de bijzonder kwetsbare positie waarin de vreemdeling verkeert
handelt in strijd met de Wet op de bestrijding van de mensenhandel en wordt conform de Wet op de
bestrijding van de mensenhandel gestraft met een gevangenisstraf of een boete.

3. Tewerkstelling van buitenlandse werknemers: sporters met een arbeidsovereenkomst
De sportfederatie en de bij haar aangesloten clubs verbinden er zich toe de wetgeving op de
tewerkstelling van buitenlandse werknemers na te leven en te doen naleven (o.a.
arbeidsvergunning, arbeidskaart).
Het betreft:
- de Wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, B.S.,
21 mei 1999
- het Koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende de uitvoering van de wet van 30 april 1999
betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, B.S., 26 juni 1999
- en alle later volgende wetgeving die deze materie regelt
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De sportfederatie en de bij haar aangesloten clubs verbinden er zich toe de wetgeving op de
arbeidsbemiddeling na te leven en te doen naleven.
Het betreft:
- het Decreet van 10 december 2010 betreffende de private arbeidsbemiddeling, B.S., 29
december 2010
- het Besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2010 tot uitvoering van het decreet
betreffende de private arbeidsbemiddeling, B.S., 29 december 2010
- en alle later volgende wetgeving die deze materie regelt

4. De sportfederatie dient bijkomende tuchtstraffen in haar reglementen in te schrijven in geval van
overtreding van bovenstaande reglementeringen door sportclubs en door leden - natuurlijke
personen.
Deze sancties kunnen, afhankelijk van de zwaarte van de overtreding door de sportclub, gaan van de
schrapping, schorsing of degradatie van een club naar een lagere afdeling tot het opleggen van een
geldboete.
Voor leden - natuurlijke personen kunnen deze sancties afhankelijk van de zwaarte van de overtreding
gaan van de uitsluiting uit de vereniging, de schorsing tot het opleggen van een geldboete. Bij het
opstellen van de deontologische code dient de federatie zelf de strafmaat te bepalen of een waaier
van straffen te voorzien.
Bij overtreding van bovenvermelde reglementeringen worden de volgende tuchtstraffen opgelegd,
afhankelijk van de zwaarte van de overtreding:
- overtreding door sportclubs: …………………….…………………………( aan te vullen door de
sportfederatie)
- overtreding door leden - natuurlijke personen:……………………( aan te vullen door de
sportfederatie)

5. Bijkomende informatie


Over de toegang, het verblijf en de vestiging van vreemdelingen in België:
FOD Binnenlandse Zaken
Dienst Vreemdelingenzaken
WTC II, Antwerpsesteenweg 59B, 1000 Brussel
T: 02/793.80.00, F: 02/274.66.91; E: helpdesk.dvzoe@dofi.fgov.be
http://www.dofi.fgov.be



Over de toetredingsvoorwaarden en visumverplichtingen voor vreemdelingen:
FOD Buitenlandse Zaken
Dienst Visa
Karmelietenstraat 15, 1000 Brussel
T: 02/501.81.11, F: 02/501.38.38, E: infovisa@diplobel.fed.be
http://www.diplomatie.belgium.be



Over de tewerkstelling van buitenlandse werknemers (arbeidsvergunning en de
arbeidskaarten A en B):
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Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale economie
Dienst Migratie en Arbeidsbemiddelingsbureaus
Ellipsgebouw, Koning Albert II - Laan 35 bus 21, 1030 Brussel
T: 02/553.39.42, F: 02/553.44.22, E: arbeidskaart@vlaanderen.be
http://www.werk.be
Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Bestuur Economie en Werkgelegenheid
Kruidtuinlaan 20, 1035 Brussel
T: 02/800.34.52, F: 02/800.38.04, E: arbeid.eco@mbhg.irisnet.be
http://www.brussel.irisnet.be
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