
Toelichting op grensoverschrijdend gedrag 
 
Sporten en grensoverschrijdend gedrag. Ze zouden geen enkele relatie met elkaar moeten hebben. 
Maar helaas is dat niet waar. Ook binnen de sportwereld vinden incidenten plaats variërend van 
seksueel getinte opmerkingen tot aanrandingen, pesten, bedreigingen, discriminatie, mishandeling en 
belediging.  
 
Met grensoverschrijdend gedrag bedoelen we omgangsvormen die door de persoon, die het 
ondergaat als gedwongen en/of ongewenst worden ervaren.  
 
Grensoverschrijdend gedrag in de sport is elke vorm van gedrag of toenadering, in verbale, non 
verbale, digitale of fysieke zin, die  

 door de persoon, die het ondergaat als gedwongen en/of ongewenst wordt ervaren en/of  

 als doel of gevolg heeft de waardigheid van de persoon aan te tasten én  

 plaatsvindt onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden met het  

 beoefenen van de sport waarin de spelregels/reglementen niet voorzien, 
in het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende, sociaal onveilige, of 
kwetsende situatie wordt gecreëerd, waaronder mede begrepen seksueel misbruik, discriminatie, 
pesten, mishandeling.  
 
Wanneer we het hebben over grensoverschrijdend gedrag is de ervaring van de sporter leidend. Dit 
wil zeggen dat wanneer een sporter zegt ongewenst gedrag te ervaren deze uiting serieus genomen 
moet worden. Globaal gezien onderscheiden we het volgende gedrag  als grensoverschrijdend.  
 
1. Seksuele Intimidatie 
Onder seksuele intimidatie wordt verstaan: enige vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal of fysiek 
gedrag met een seksuele connotatie (duiding) dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van de 
persoon wordt aangetast, in het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, 
vernederende of kwetsende situatie wordt gecreëerd.  
 
2. Pesten  
Pesten betreft alle vormen van intimiderend gedrag met een structureel/herhalend karakter waarbij 
één of meerdere personen proberen een andere persoon fysiek, verbaal of psychische schade toe te 
brengen. Hieronder valt ook digitaal pesten, waarbij de andere persoon zich niet kan verdedigen tegen 
dit gedrag.  
 
3. Bedreigen  
Pesten, discriminatie en/of belediging wordt bedreigen wanneer de andere persoon er bang van wordt 
en het een gevoel van onveiligheid veroorzaakt. In tegenstelling tot pesten is bedreiging wél strafbaar. 
Aan bedreiging hoeft niet altijd stelselmatig pesten, discriminatie of belediging vooraf te gaan.  
 
4. Discriminatie  
Discriminatie is het ongeoorloofd onderscheid maken tussen mensen, achterstelling of uitsluiting van 
mensen, als uitingsvorm van onverdraagzaamheid of minachting, opgeroepen door kenmerken als 
huidskleur, taal, religie, ras, geslacht, leeftijd, geaardheid, handicaps, enz. (Art. 1 Grondwet).  
 
5. Mishandeling  
Mishandeling is het buiten de spel- en/of wedstrijdsituatie gebruiken van niet-functioneel fysiek of 
psychisch geweld (zoals mishandeling, slaan van, trappen van, het geven van een kniestoot, het 
toedienen van een kopstoot, het geven van een elleboogstoot, etc.) dan wel het zeer ernstig 
bedreigen met concreet fysiek en psychisch gewelddadig handelen.  
 
6. Belediging  
Belediging kan verbaal, via gezichtsuitdrukking of met gebaren plaatsvinden (bedoeld & onbedoeld). 
Het wordt ernstige belediging als het gaat om het opzettelijk aanranden van iemands eer of goede 
naam, op beledigende wijze, onafhankelijk van de juistheid van de betichting. Belediging van een 
ambtenaar in functie is strafbaar en ook als het slachtoffer een klacht indient. (bron: op basis van 
juridisch woordenboek, wiki) 


