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Gedragscode Scheidsrechters & officials 

 

Doelstelling van de gedragscode  

De onderstaande gedragsregels draaien allemaal rond kernwaarden die wij als 

sportorganisatie hoog in het vaandel dragen, zoals respect, integriteit, loyaliteit, discretie en 

fair-play. De sportorganisatie wenst met volgende gedragsregels aan te tonen welk gedrag 

wenselijk is en welk gedrag afgekeurd wordt. De lichamelijke, psychische, sociale en seksuele 

integriteit van de sporter dient te worden gerespecteerd. Elke overtreding van de gedragscode, 

evenals elk misdrijf dat gepleegd wordt, kan tuchtrechtelijk gesanctioneerd worden. Dit 

betekent dat de persoon in kwestie bijvoorbeeld kan uitgesloten worden van de 

sportorganisatie of van activiteiten die door de sportorganisatie georganiseerd worden. 

  

De overkoepelende principes bij de sportbeoefening 

• Er wordt getraind en aan wedstrijden deelgenomen op een manier waarbij de gezondheid 

van de sporter en het correct ethisch handelen gewaarborgd wordt, altijd en overal.  

• Er wordt specifieke begeleiding voorzien en aandacht besteed aan kinderen door rekening 

te houden met hun ontwikkelingsniveau en eigenheid, zowel fysiek, als mentaal. De 

positieve waarden in de jeugdsport worden nagestreefd. 

• Sportiviteit, respect en fair-play gelden zowel ten aanzien van clubleden, als ten aanzien 

van tegenstrevers, trainers, scheidsrechters en supporters, ongeacht hun geslacht, 

culturele achtergrond, geaardheid, herkomst, sociale status, handicap, geloof of 

levensbeschouwing, politieke of syndicale overtuiging, taal of gezondheidstoestand.. 

• Regels en reglementen zijn gekend en worden gerespecteerd. Pesterijen, doping, drugs, 

intimidatie,  machtsmisbruik, wedstrijdvervalsing, ongewenst seksueel gedrag, agressie en 

geweld zijn strikt verboden. Het plegen van misdrijven is uit den boze. Eenieder dient 

hiertoe zijn steentje bij te dragen. Neem je verantwoordelijkheid op als je dingen ziet / hoort 

die in strijd zijn met deze gedragscode. 

• De sporter wordt beschermd tegen de negatieve effecten die sport kan veroorzaken zoals 

prestatiedruk, blessures of gezondheidsrisico’s. 

 



Versie 26/11/2021 

De gedragsregels 

Algemeen 

Een scheidrechter of official: 

Is NEUTRAAL bij het leiden of jureren van wedstrijden en voorkomt de (schijn van) 

Belangenverstrengeling. 

Gaat RESPECTVOL om met alle betrokkenen. 

ZORGT VOOR EEN VEILIGE OMGEVING in en rond de wedstrijd in samenwerking met de 

trainer/coaches en begeleiders. Schept een omgeving en een sfeer, waarin sociale veiligheid 

gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren. Houdt zich aan de veiligheidsnormen en –eisen. 

ORGANISEERT EEN GOEDE SAMENWERKING met de andere arbitrage, die in de wedstrijd 

actief zijn (assistent-scheidrechters, lijnrechters, tafelzitters, etc.). 

IS DIENSTBAAR, zowel bij de faciliteiten van een sportief verloop van de wedstrijd als bij het 

uitvoeren van het beleid rond sportief gedrag. 

ZIET TOE OP NALEVING VAN REGELS EN NORMEN in samenwerking met de 

trainers/coaches en begeleiders. Ziet toe op de naleving van de reglementen, de huisregels, 

deze gedragscode en andere normen. 

IS OPEN. Handelt zo transparant mogelijk, zodat het eenvoudig is om verantwoording af te 

leggen en inzicht bestaat in het handelen en de beweegredenen. 

IS EEN VOORBEELD voor anderen en onthoudt zich van gedragingen en uitlatingen 

waardoor de sport in diskrediet wordt gebracht, ook het gebruik van sociale media. 

NEEMT GEEN GUNSTEN, GESCHENKEN, DIENSTEN OF VERGOEDINGEN VAN 

TEGENSPELERS, TRAINERS/COACHES, BESTUURDERS, OF DERDEN AAN, om iets te 

doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de sport. Wordt iets aangeboden om 

iets te doen of na te laten dan meld hij/zij dit aan het bestuur. 

IS COLLEGIAAL t.o.v. andere scheidrechters en officials, ook als hij/zij toeschouwer is bij een 

collega-scheidsrechter. 

IS ZICH BEWUST VAN DE RISICO’S VAN MATCHFIXING. Handelt voorzichtig en meldt 

eventuele signalen bij de scheidsrechters commissie 


