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NELOS vzw: Gezond & Ethisch Sporten 

NELOS – Richtlijnen voor Duikscholen – Clubbesturen - Duikinstructeurs en 

Beleidsverantwoordelijken 

1. Basisprincipe 

Het GES-decreet heeft tot doel een beroep te doen op eenieders verantwoordelijkheid op het 

gebied van gezond en ethisch sporten en op die manier bij te dragen aan een kwalitatieve 

sportbeoefening. De sport én de sporter staan daarbij centraal. Gezond en ethisch sporten  is 

daarom geïntegreerd in alle initiatieven en regelgeving die NELOS vzw ontwikkeld heeft voor 

zijn beleidsmensen, zijn commissies en duikscholen. 

Het belang en de bescherming van de leden van onze duikscholen staan hierbij voorop. NELOS 

vzw heeft de maatschappelijke opdracht om bij te dragen tot de ontwikkeling van een 

sportklimaat waarbij rekening wordt gehouden met de leeftijd, de draagkracht, de behoeften 

en de mogelijkheden van de minderjarige sporter.  

De hieronder opgenomen richtlijnen maken samen met ‘De Gedragscode voor de NELOS-

duiker’, het reglement van inwendige orde van de Juridische Commissie, de richtlijnen van de 

Geneeskundige Commissie en de werking van de NELOS-sportrechtbank deel uit van het 

geheel aan verordeningen waaraan elk NELOS-lid gehouden is deze te respecteren. 

2. Gezond sporten 

A. Basiskader 

Gezond sporten gaat over sporten op een verantwoorde en verantwoordelijke manier, waar 

zorg wordt besteed aan iemands fysieke en psychische integriteit, maar ook aan 

maatschappelijke verantwoordelijkheid en sociaal welzijn 

B.  Basisregels die NELOS vzw handhaaft om medisch verantwoord te sporten 

➢ De Geneeskundige Commissie heeft samen met het Duikonderricht en zijn 

Veiligheidscomité alle noodzakelijke analyses gemaakt opdat het NELOS-

sportgebeuren beleefd kan worden zonder dat de gezondheid van de NELOS-leden in 

het gedrang komt. Het veiligheidsreglement (beschikbaar op de NELOS-website), de 

fiches voor het medisch onderzoek (beschikbaar op de NELOS-website), de Instructors-

manual (voor Instructeurs beschikbaar op de NELOS website)  en de richtlijnen 

opgenomen in de jaarlijks aangepaste NELOS-infomappen voor reguliere en technische 

duikers moeten strikt gevolgd worden. 

➢ NELOS vzw verwijst naar zijn NELOS-info’s en het NELOS-tijdschrift, Hippocampus, voor 

alle updates die betrekking hebben tot de medische aspecten die verband houden met 

de duiksport. 
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➢ NELOS vzw houdt, rekening houdend met de GDPR richtlijnen, de medische keuring 

van zijn sport beoefenende leden bij. 

C.  De Medische Commissie – Mental Coaching – Hulpverleners en Duiker 

redders 

➢ Overeenkomstig haar statuten beschikt NELOS vzw over een Geneeskundige 

Commissie die samen met de Commissie Duikonderricht het gezond sporten-beleid 

van de federatie vormgeeft, uitvoert en opvolgt, zowel op niveau van de federatie als 

op niveau van de scholen en sporters. De Geneeskundige Commissie bestaat uit artsen 

(lijst beschikbaar op de NELOS-website) gespecialiseerd en houder van het diploma 

duiker-arts. De Commissie Duikonderricht en zijn Veiligheidscomité is samengesteld uit 

een aantal zeer ervaren 3*Instructeurs, waarvan enkele arts zijn. 

➢ De Geneeskundige Commissie laat zich bijstaan door het Team ‘Mental Coaching’, een 

internationaal erkend team (psychologen en hulpverleners) die op verzoek van NELOS-

leden kunnen ingezet worden voor mentale ondersteuning. Dit kan bijvoorbeeld na 

een duikongeval of bij een situatie die voor leden een psychische ondersteuning 

vereist. De samenstelling van dit team en de contactgegevens zijn steeds beschikbaar 

op de NELOS-website. 

➢ NELOS vzw organiseert tweemaal per jaar de opleiding van Duiker-Hulpverlener. 

Personen met dit brevet kunnen ingezet worden indien eerste hulp nodig is, al dan 

niet bij duikongevallen. Voor deze mensen voorziet NELOS vzw samen met zijn 

Geneeskundige Commissie en de Commissie duikonderricht jaarlijkse bijscholingen.  

De vele Duiker-Hulpverlener binnen de duikscholen moeten bijdragen tot het 

veiligheidsgevoel van alle NELOS-leden.  

➢ NELOS vzw voorziet in samenwerking met RedFed (de Vlaamse Reddersfederatie), de 

opleiding Duiker-Redders die een doorgedreven ‘Eerste hulp’-opleiding genieten en bij 

moeten dragen tot het veiligheidsgevoel van de NELOS-Duikers. 

➢ Onder de koepel van de Commissie Duikonderricht is een Veiligheidscomité opgericht. 

Deze commissie onderzoekt de veiligheid van de NELOS-duikers op alle vlakken en 

geeft adviezen door aan de Commissie Duikonderricht indien aanpassingen aan 

reglementen/afspraken/… nodig zijn. Dit comité is samengesteld uit artsen en 

3*Instructeurs die eveneens als opdracht hebben om elk incident en ongeval te 

onderzoeken. Elk NELOS lid is indien dit hen gevraagd wordt verplicht om alle 

inlichtingen aan dit comité te verschaffen bij het onderzoek van duikongevallen. 

➢ Het veiligheidscomité zal minstens één maal per jaar anonieme statistieken opmaken 

betreffende de ongevallen en deze samen met eventuele veiligheidsrichtlijnen 

publiceren in het NELOS-magazine. Een verslaggeving hierover is voorzien op de 

jaarlijkse Algemene Vergadering van het Duikonderricht. 
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D.  Analyse en preventie van de risico’s 

➢ De Commissie Duikonderricht (Veiligheidscomité en Brevettencomité) heeft samen 

met de Geneeskundige Commissie de nodige analyses verricht die geleid hebben tot 

de verschillende richtlijnen, welke opgenomen zijn in de diverse duikopleidingen 

(informatie beschikbaar in de NELOS-Infomap en de Instructor-manual).  

➢ NELOS vzw werkt nauw samen met de Europese koepelorganisatie (CMAS EUROPE), de 

wereldkoepel (CMAS), de EUF (European Underwater Federation) om de veiligheid van 

de duiksport te bevorderen. De richtlijnen die door deze organisaties uitgevaardigd 

worden zullen door de diverse NELOS-instanties geanalyseerd worden voor 

implementatie in de NELOS-veiligheidsrichtlijnen.  

E.  Sportmedische geschiktheidsonderzoek  

➢ Het jaarlijks medisch onderzoek is voor elk NELOS-lid verplicht en moet 

overeenkomstig de richtlijnen van de Geneeskundige Commissie uitgevoerd worden. 

Hou er rekening mee dat deze richtlijnen aangepast zijn voor onze jeugdduikers en 

onze duikers met een handicap (zie instructies NELOS-website). Het is NIET toegelaten 

de duiksport (zwembad en/of open water) te beoefenen zolang het medisch 

onderzoek niet gebeurd is en het lid niet over een medisch geschiktheidscertificaat 

beschikt. 

➢ NELOS vzw handhaaft geen maximale leeftijdsgrenzen voor het beoefenen van de 

duiksport. Vanaf 45 jaar worden er wel extra onderzoeken opgelegd (EKG). We 

verwijzen naar de medische geschiktheidsformulieren voor deze extra verplichtingen. 

➢ NELOS vzw kan, met het oog op de fysische geschiktheid van kandidaten, voor 

bepaalde opleidings-/examenniveaus eisen dat de deelnemers een extra getuigschrift 

afleveren voor de aanvang van deze opleidingen/examens. In specifieke gevallen kan 

geëist worden dat dit getuigschrift afgeleverd wordt door een duiker-arts, die erkend 

wordt door de Geneeskundige Commissie. 

3. Ethisch sporten 

A.  Basiskader 

Ethisch sporten wordt gedefinieerd als het sporten in overeenstemming met het geheel van 

positieve waarden en normen en daarmee verband houdende maatregelen die eenieder in 

acht moet nemen met het oog op de bewaring en bevordering van de individuele of 

persoonlijke integriteit (fysieke, psychische en seksuele), fair play en sociale integriteit 

(solidariteit, diversiteit en inclusie):  

➢ Individuele integriteit gaat over de ‘ongeschonden toestand’ van een individu en dit 

zowel op fysiek, psychisch (emotioneel) als seksueel vlak.  
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➢ Fair play (spelintegriteit; eerlijk spel(en)) is het moreel juist beoefenen van sport, tot 

uitdrukking komend in het zich houden aan de geschreven (formele fair play) en 

ongeschreven regels (informele fair play) en een goede onderlinge omgang.  

➢ Sociale integriteit is een koepelterm rond begrippen als ‘diversiteit’, ‘inclusie’ en 

‘solidariteit’. Het gaat over respect in de brede zin tussen individuen en groepen 

(spelers, trainers, bestuur, clubs onderling, club-federatie-sportdienst… maar bv. ook 

toeschouwers), waarbij ieder individu, tot welke maatschappelijke groep hij/zij ook 

behoort, de mogelijkheid gegeven wordt om volwaardig en in respectvolle 

omstandigheden deel te nemen aan sport. Het gaat dus ook om het streven naar 

kansengelijkheid. 

B.  NELOS Integriteitsbeleid 

NELOS vzw heeft met het oog op deze integriteitsvoorschriften een ‘Gedragscode voor de 

NELOS-duiker’ opgemaakt. Deze is beschikbaar voor elk NELOS-lid via de website. Van elke 

instructeur wordt daarenboven geëist dat deze gedragscode bij ontvangst van zijn/haar eerste 

instructeurstitel, ondertekend wordt.   

Inbreuken op deze gedragscode kunnen besproken worden met de NELOS API en bij ernstige 

inbreuken aangeklaagd worden bij de Juridische Commissie (Samenstelling minstens 8 

juristen) die de klacht kan overmaken aan de NELOS Sportrechtbank. De info, de gegevens 

over deze NELOS-entiteiten en de procedures zijn opgenomen in de info beschikbaar op de 

NELOS-website. 

Bij zeer ernstige inbreuken kan de Juridische Commissie overgaan tot neerleggen van een 

klacht bij de bevoegde Burgerlijke rechtbank. 

De NELOS Sportrechtbank kan na het beëindigen van hun onderzoek en hoorzittingen, 

beraadslagen en overeenkomstig een straf uitspreken. Minstens één jurist volgt de zittingen 

van de Sportrechtbank op en draagt er zorg voor dat de Sportrechtbank handelt 

overeenkomstig de vigerende regelgeving en wetgeving. 

Deze procedure kan eveneens toegepast worden indien inbreuken op de veiligheid of het niet 

respecteren van de richtlijnen voor gezond en ethisch verantwoord sporten vastgesteld zijn.     

C.  API 

➢ NELOS vzw heeft een Ombudsman/vrouw aangesteld (gegevens beschikbaar op de 

website en in ons magazine). Deze vertrouwenspersoon laat zich bijstaan door twee 

assistent API’s.  

➢ Alle NELOS Jeugdduikscholen moeten tegen 01/01/2021 beschikken over een API, die 

hiervoor de nodige opleidingen gekregen heeft. 

➢ NELOS vzw streeft ernaar dat tegen het einde van 2021 iedere NELOS-club over een 

eigen API beschikt en zal instaan voor de vorming en bijscholing van deze personen. 
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Tegen 31/12/2022 is het voor alle NELOS duikscholen verplicht een API aangesteld te 

hebben. Alle leden van de duikscholen (NELOS-clubleden) moeten hierover 

geïnformeerd  worden. NELOS vzw zal de communicatie hierover controleren en 

opvolgen. 

D.  Omgaan met grensoverschrijdend gedrag in de Sport 

➢ In het kader van een verplichte bijscholing voor 3*Instructeurs werd een opleiding 

‘Sport met Grenzen: Vlaggensysteem’ georganiseerd in samenwerking met SENSOA. 

Alle 3*Instructeurs van NELOS vzw zijn nu eveneens erkend initiator-docent voor het 

Vlaggensysteem. 

➢ Regionale organisaties, duikscholen en -clubs kunnen beroep doen op NELOS-vzw om 

een dergelijke opleiding te verzorgen voor hun kaderleden. 

➢ Indien er klachten komen over grensoverschrijdend gedrag kan een clublid in eerste 

instantie contact opnemen met de Club-API (of meteen met de federatie API, indien de 

club nog geen API heeft opgeleid), die later indien nodig de federatie API inlicht. Het is 

de federatie API die contact opneemt met de Juridische Commissie als hij/zij hun 

bijstand nodig acht. 

E. Panathlonverklaring “Ethiek in de Jeugdsport”  

NELOS vzw heeft de Panathlonverklaring ondertekend en gaat met deze de verbintenis aan 

om, over de discussie heen, heldere gedragsregels vast te leggen bij het nastreven van de 

positieve waarden in de jeugdsport. 

We verklaarden hierbij namens al onze duikscholen en onderliggende structuren dat: 

a. We de positieve waarden in de jeugdsport actiever, met volgehouden inspanning en met 

goede planning zullen nastreven. 

➢ Op het vlak van training en competitie zullen we op evenwichtige manier vier 

hoofddoelen nastreven: de ontwikkeling van de motorische (technische en 

tactische) vaardigheid, een gezonde en veilige competitieve stijl, een positief 

zelfbeeld en goede sociale vaardigheden. Hierbij zullen we ons laten leiden door de 

noden van het kind. 

➢ We geloven dat de drang om uit te blinken en te winnen, succes en plezier net als 

mislukking en frustratie te ervaren, integrerend deel uitmaken van de sport. We 

zullen kinderen de kans geven zich dit eigen te maken en het te integreren (binnen 

de structuur, de regels en de beperkingen van het spel) in hun prestatie en we 

zullen hen helpen hun emoties te beheersen. 

➢ We zullen speciale aandacht schenken aan de leiding en opleiding van kinderen aan 

de hand van modellen die de ethische en humanistische principes in het algemeen 

en de fair-play in de sport in het bijzonder naar waarde schatten. 
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➢ We zullen ervoor zorgen dat kinderen betrokken worden bij het 

besluitvormingsproces in hun sport. 

b. We onze inspanningen zullen voortzetten om alle vormen van discriminatie uit de 

jeugdsport te bannen. 

➢ Dit heeft te maken met het fundamentele ethische principe van gelijkheid, dat 

sociale rechtvaardigheid en gelijke verdeling van de mogelijkheden vereist. 

Laatbloeiers, gehandicapten en minder getalenteerde kinderen zullen dezelfde 

kansen krijgen om aan sport te doen en zullen dezelfde professionele begeleiding 

krijgen die ter beschikking staat van vroegmature, valide en meer getalenteerde 

kinderen zonder onderscheid van geslacht, ras of cultuur. 

c. We erkennen en aanvaarden het feit dat sport ook negatieve effecten kan veroorzaken en 

dat er preventieve en curatieve maatregelen nodig zijn om kinderen te beschermen. 

➢ We zullen de psychische en fysieke gezondheid van kinderen maximaal bevorderen 

door ons in te spannen om bedrog, doping, misbruik en uitbuiting tegen te gaan en 

de kinderen te helpen mogelijke negatieve effecten ervan te overwinnen. 

➢ We aanvaarden dat het belang van de sociale omgeving van het kind en het 

motiverende klimaat nog steeds onderschat worden. Daarom zullen we een 

gedragscode voor de NELOS-duiker ontwikkelen, aanvaarden en toepassen met 

klaar vastgelegde verantwoordelijkheden voor allen die betrokken zijn bij het 

netwerk rond de jeugdsport: jeugdduikscholen, jeugdinstructeurs en jeugdduik 

begeleiders, ouders, artsen, de kinderen zelf… 

➢ NELOS vzw zal organen creëren op de gepaste niveaus om deze code op te volgen. 

➢ We steunen systemen ter registratie en accreditatie voor duikinstructeurs. 

d. We verwelkomen de steun van sponsors en de media, maar we geloven dat die steun in 

overeenstemming moet zijn met de hoofddoelstellingen van de jeugdsport. 

➢ We verwelkomen sponsoring van organisaties en bedrijven alleen wanneer dit niet 

botst met het pedagogische proces, de ethische basis van de sport en de 

hoofddoelstellingen van de jeugdsport. 

➢ We geloven dat het niet alleen de functie van de media is om reactief te zijn, dit 

betekent een spiegel te zijn van de problemen van onze maatschappij, maar ook 

proactief, dit betekent stimulerend, opvoedend en vernieuwend. 

e. Daarom onderschrijven we formeel het ‘Panathlon Charter over de Rechten van het Kind in 

de Sport’. Alle kinderen hebben het recht: 

− Sport te beoefenen 

− Zich te vermaken en te spelen 
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− In een gezonde omgeving te leven 

− Waardig behandeld te worden 

− Getraind en begeleid te worden door competente mensen 

− Deel te nemen aan training en opleidingen die aangepast is aan hun leeftijd, 

individueel ritme en mogelijkheden 

− In veilige omstandigheden aan sport te doen 

− Te rusten 

4. Tuchtreglement 

De Juridische Commissie - hierna: “JC” genoemd - heeft als taak: het verstrekken van juridisch 

advies aan de Raad van Bestuur en aan de Commissiebesturen van NELOS VZW; het 

samenstellen, coördineren, adviseren en superviseren van de Sportrechtbank NELOS - hierna: 

“SRB” genoemd - en het beoordelen van verzoeken tot wraking van leden van de 

Sportrechtbank NELOS, of van verzoeken tot herziening of cassatie met betrekking tot 

uitspraken gedaan door Sportrechtbank NELOS.  

A. Samenstelling van de Juridische Commissie  

De JC bestaat uit minstens vier personen, houders van één van volgende diploma’s: Master in 

de Rechten, Licentiaat in de Rechten, Postgraduaat in de Bemiddeling, Bachelor in de Rechten, 

Doctor in de Rechten of gelijkwaardig. De kandidaten worden voorgedragen door de Raad van 

Bestuur NELOS en benoemd door de algemene vergadering NELOS VZW. Hun mandaat duurt 

drie jaar.  

De Commissie kiest binnen haar leden een voorzitter en een secretaris, dit voor de duur van 

het mandaat van drie jaar. De JC beheert onder nelos.sharepoint.com een vertrouwelijke 

SharePoint-omgeving met daarop de afgehandelde dossiers. Alle leden van de JC hebben 

toegang tot het gehele register. Voor lopende dossiers wordt een aparte - tijdelijke - 

SharePoint-omgeving aangemaakt. Door de onderscheiden NELOS-Commissies zullen aan de 

JC lijsten worden bezorgd van experten per Commissie die kunnen worden aangeduid als lid 

van de SRB.  

B. Taken en bevoegdheid van de Juridische Commissie  

De taken van de JC omvatten:  

− juridisch advies verstrekken aan de Raad van Bestuur NELOS en aan de NELOS-

Commissies;  

− juridische screening van documenten;  
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− onderzoek van klachten naar ontvankelijkheid en deze – mits ontvankelijk – toewijzen 

aan de SRB.  

− aanduiden, coördineren, adviseren en superviseren van de SRB;  

− herzieningsverzoeken behandelen en beoordelen;  

− cassatieverzoeken behandelen en beoordelen;  

− wrakingsverzoeken behandelen en beoordelen.  

− Onderzoek van klachten i.v.m. grensoverschrijdend gedrag (GOG) met als doel 

eventuele tuchtrechtelijke sancties uit te spreken. 

De JC is bevoegd met betrekking tot:  

− Alle inbreuken tegen de regels van NELOS en de reglementen van de NELOS-

Commissies, alsook klachten in verband met de ethiek en/of de deontologie met 

betrekking tot de duiksport, zoals beschreven in de Gedragscode van de NELOS-leden.  

− Het behandelen van een verzoek, door een belanghebbende, duiker of instructeur van 

NELOS om gehoord te worden aangaande de omstandigheden of de gevolgen met 

betrekking tot een duikongeval.  

− Het behandelen van een verzoek, door een instructeur van NELOS, om gehoord te 

worden aangaande gepleegde inbreuken tegen de regels van het Duikonderricht 

NELOS en/of gepleegde overtredingen in verband met de ethiek en/of de deontologie 

met betrekking tot de duiksport.  

− Advies te verstrekken aan leden van NELOS, duikers en instructeurs van NELOS met 

betrekking tot de toepassing van de reglementering, de ethiek en de deontologie.  

− Klachten in verband met GOG, zoals beschreven in de Gedragscode van de NELOS-

leden. 

De JC kan in geval van twijfel omtrent zijn bevoegdheid alle beslissingen nemen voor zover 

deze niet in strijd zijn met de wetgeving.  

De JC is niet bevoegd:  

− Voor het behandelen van geschillen inzake de vzw-wetgeving, clubreglementeringen 

en club/duikschoolstatuten. De JC kan in dit geval alleen een adviserende rol spelen en 

verder verwijzen naar de bevoegde instanties.  

− Voor het behandelen van persoonlijke twisten voor zover hieruit geen inbreuken tegen 

de regelgeving, de ethiek en de deontologie gepleegd zijn.  

− Voor de behandeling van geschillen over lichamelijke schade.  

− Voor de behandeling van financiële geschillen.  
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De bevoegdheid van de SRB wordt bepaald door de beslissing tot ontvankelijkheid van de JC 

overeenkomstig artikel 8. 

C. Partijen bij de behandeling van een geschil of een klacht  

De klagende partij is de persoon van wie de klacht uitgaat. De klagende partij moet 

beschikken over de nodige hoedanigheid en belang, dit in de zin van artikel 17 van het 

Gerechtelijk Wetboek. Een klacht kan nooit naamloos zijn.  

De gedaagde partij is de persoon of zijn de personen die in de klacht als beklaagd vermeld 

wordt of worden.  

D. De wet  

Voor alles wat niet uitdrukkelijk in dit reglement is omschreven, is in de eerste plaats het 

Gerechtelijk Wetboek en in de tweede plaats het Reglement van de Belgische 

Arbitragecommissie voor de Sport, Boechoutlaan 9, 1020 Brussel – www.bas-cbas.be van 

toepassing. 

E. Procedure na ontvangst klacht  

Alle klachten moeten steeds schriftelijk gebeuren, gericht aan de Juridische Commissie via het 

e-mailadres voorzitter.juridischecommissie@nelos.be. Een klacht zal enkel door de JC 

behandeld worden als ze ondertekend is en als de klagende partij zich duidelijk kenbaar 

maakt.  

Indien de klagende partij een instelling, organisatie, club of school is of indien het een groep 

personen betreft, dan moet deze partij zich laten vertegenwoordigen door een woordvoerder, 

die hiervoor een geschreven volmacht moet voorleggen. Voor de vertegenwoordiging van een 

vzw moet de vertegenwoordiger de statuten voorleggen en de dienovereenkomstige 

volmacht.  

Elke klacht moet voldoende gemotiveerd en omschreven worden en alle eventuele 

bewijsstukken moeten als bijlage bij de klacht gevoegd worden.  

Onmiddellijk na ontvangst van de klacht maakt de secretaris een dossiermap aan in de 

Sharepoint omgeving en stelt de Voorzitter een Ontvankelijkheidscomité - hierna: “OCom” 

genoemd - samen, bestaande uit drie of vijf leden van de JC, afhankelijk van de aard van het 

dossier. De samenstelling van het OCom gebeurt via vrije aanduiding door de Voorzitter van 

de JC, in principe volgens beurtrol, mede gelet op de beschikbaarheid van de leden. Het OCom 

beslist bij gewone meerderheid der stemmen over de al dan niet ontvankelijkheid van een 

dossier.  

In geval van een mogelijk belangenconflict, dient dit zelf te worden opgeworpen door het 

betreffend lid, dat door de Voorzitter zal vervangen worden door een ander lid. 
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Tijdens het onderzoek naar de ontvankelijkheid van de klacht kan het OCom zich laten 

bijstaan door experten uit de NELOS Commissies. Deze experten kunnen later geen deel 

uitmaken van de eventueel aan te duiden SRB.  

Het onderzoek naar de ontvankelijkheid van een klacht kan nooit leiden tot onderzoek naar 

andere tuchtfeiten: de JC/OCom beperkt haar onderzoek dan ook uitdrukkelijk tot de 

aangebrachte feiten zoals verwoord in de klacht. Bij het onderzoek naar de ontvankelijkheid 

van de klacht zal rekening gehouden worden met o.m. volgende criteria: kaderen de 

feiten/klacht onder het bevoegdheidsdomein van de JC? Zijn de zaken niet verjaard? Heeft de 

klager hoedanigheid en belang? Het OCom kan volgende beslissingen nemen:  

a. Beslissing tot onontvankelijkheid  

− Deze beslissing wordt genomen met gewone meerderheid;  

− Deze beslissing dient steeds gemotiveerd te zijn;  

− De mogelijkheid om de zaak door te verzenden naar de Ombudsman NELOS blijft 

bestaan.  

− Een beslissing tot onontvankelijkheid betekent de stopzetting van de procedure;  

b. Beslissing tot ontvankelijkheid  

− Een beslissing wordt eveneens genomen met gewone meerderheid;  

− Deze beslissing moet eveneens gemotiveerd zijn;  

− Een beslissing tot ontvankelijkheid leidt steeds tot een doorverwijzing naar een SRB;  

− De beslissing tot ontvankelijkheid zal de bevoegdheid van de SRB bepalen, in die zin 

dat de specifieke feiten, die zullen dienen te worden onderzocht door de SRB, door de 

JC zullen worden omschreven en eventueel zullen “vertaald” worden in 

bepalingen/artikelen van de gedragscode;  

− De beslissing tot ontvankelijkheid zal tevens vermelden welke relevante Commissies 

zullen zetelen in de SRB;  

− In de beslissing tot ontvankelijkheid wordt verplicht uitdrukkelijk vermeld:  

o De identiteit van de aangestelde rechter, lid van de JC;  

o De bevoegde commissie(s) die in haar (hun) schoot een SRB moet(en) 

samenstellen;  

o De identiteit van degene(n) die in het kader van het ontvankelijkheidsonderzoek 

reeds werd(en) geraadpleegd als expert. Deze experten kunnen niet meer zetelen 

in de SRB.  
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− In het kader van behandeling door de SRB kan ook de Ombudsman NELOS nog steeds 

tussenkomen via bemiddeling. In dat geval zal dit leiden tot schorsing van de 

rechtspleging voor de SRB;  

c. Beslissing tot overmaking van het dossier aan het Openbaar Ministerie  

− In dit geval is een eenparigheid van het OCom vereist;  

− Een beslissing tot overmaking aan het Openbaar Ministerie zal niet noodzakelijk 

worden meegedeeld aan de klagende partij, noch aan de beklaagde, noch aan andere 

organen van NELOS; de OCom oordeelt geval per geval op soevereine wijze.  

− Een beslissing tot overmaking aan het Openbaar Ministerie staat los van de 

ontvankelijkheidsvraag, zodat er in beginselgeen bezwaar bestaat om de 

tuchtprocedure verder te zetten; in geval van een beslissing tot ontvankelijkheid zal de 

beslissing tot overmaking aan het OM steeds aan de SRB worden meegedeeld.  

− De SRB waarnaar de zaak wordt doorverwezen zal geval per geval beslissen of de 

procedure al dan niet wordt opgeschort tot na de uitspraak van de strafrechter.  

d. Geen voorlopige maatregelen  

− De JC kan geen voorlopige maatregelen opleggen lopende de procedure, nu dit tot de 

exclusieve bevoegdheid van de SRB behoort.  

Alle beslissingen van het OCom worden gecommuniceerd aan de voltallige JC. Ook de 

klagende partij zal verwittigd worden van de beslissing van het OCom. De beklaagde partij 

wordt slechts verwittigd mits het een beslissing tot ontvankelijkheid betreft of een 

beslissing tot mededeling aan het Openbaar Ministerie, waarvan de JC uitdrukkelijk 

oordeelt dat ze aan de beklaagde moet worden meegedeeld.  

Beslissingen van de JC/OCom worden in eerste en laatste aanleg gewezen, zodat er geen 

rechtsmiddel tegen open staat.  

De JC/OCom zal in principe beslissen over de al dan niet ontvankelijkheid binnen een 

termijn van vijfenveertig dagen na het indienen van de klacht. 

F. Draagwijdte van de beslissingen van de JC en van de SRB  

Het feit dat men lid is van een organisatie, club of school, verbonden aan NELOS, impliceert 

automatisch de uitdrukkelijke bereidheid om zich te onderwerpen aan onderzoeken, gevoerd 

door en beslissingen genomen door de JC en door de SRB.  

Indien één der partijen weigert medewerking te verlenen aan de behandeling van de zaak of 

zich niet aanbiedt, zal de rechtspleging onverhinderd verder plaats kunnen vinden.  

Daarbij stelt deze weigerende persoon zich bloot aan eventuele disciplinaire sancties.  
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Wanneer een partij één of meer verweermiddelen opwerpt tegen de geldigheid van de 

rechtspleging of tegen de genomen beslissing, dan beslist het rechtsprekend orgaan over zijn 

rechtsmacht.  

De JC/SRB nemen enkel kennis van inbreuken:  

➢ onder de voorwaarden bepaald door artikel 3, door de statuten, door de richtlijnen in 

de huishoudelijke reglementen en door de adviezen gepubliceerd in de NELOS infomap 

en/of in het tijdschrift Hippocampus en 

➢ overeenkomstig de gedragscode voor de NELOS-duiker. De JC/SRB blijven bevoegd om 

uitspraak te doen over inbreuken die geldig bij hen aanhangig werden gemaakt, ook 

indien de betrokken partijen ondertussen hieromtrent een compromis zouden 

gesloten hebben.  

G. Verjaring  

Feiten verjaren na één jaar. Klachten moeten dus ingediend worden binnen het jaar na de 

aangeklaagde feiten. De dag waarop een klacht is ingediend is de dag van verzending per 

email of de datum op de poststempel.  

H. Samenstelling Sportrechtbank  

De SRB vormt geen permanente rechtbank, doch wordt enkel samengesteld wanneer de JC 

een klacht ontvankelijk verklaart en het dossier verwijst naar de SRB.  

De JC duidt de SRB aan in functie van de Commissie(s) waarop de klacht betrekking heeft. Het 

voorzitterschap van de SRB is steeds in handen van één de experten van de betrokken 

Commissie(s). In elke SRB zetelt steeds één lid van de JC. In elke SRB zetelen steeds minstens 

twee leden van de Ereraad NELOS. De SRB NELOS bestaat steeds uit vijf leden, behalve indien 

de klacht betrekking heeft op meerdere Commissies. 

Samenstelling van de SRB in functie van de betrokken commissie, indien het dossier 

betrekking heeft op:  

− de Commissie Duikonderricht:  

o Voorzitter: voorzitter Ereraad of diens vervanger  

o Bijzitters: drie leden van de Ereraad, aangevuld met één lid van de JC  

− een andere Commissie:  

o Voorzitter: één van de experten van de betreffende commissie  

o Bijzitters: één expert van de betreffende commissie en twee leden van de 

Ereraad, aangevuld met één lid van de JC  

− zuivere clubaangelegenheden:  
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o Voorzitter: één lid van de raad van bestuur NELOS  

o Bijzitters: één expert van de raad van bestuur NELOS en twee leden van de 

Ereraad, aangevuld met één lid van de JC  

− meerdere Commissies:  

o Voorzitter: één lid van de raad van bestuur NELOS  

o Bijzitters: één expert per betrokken Commissie (dus ten minste 2), één lid van 

de Ereraad aangevuld met één lid van de JC. Indien er op deze wijze geen 

oneven aantal leden wordt gevormd, wordt de SRB aangevuld met een extra 

bijzitter, namelijk één lid van de Ereraad (de SRB zal in dat geval uit 7, 9, 11 ... 

leden samengesteld zijn).  

I. Werking Sportrechtbank  

Indien een zaak ontvankelijk verklaard wordt, zal de Voorzitter van de JC de beslissing tot 

ontvankelijkheid onmiddellijk overmaken aan:  

− De rechter uit de JC die door het OCom werd aangesteld in de SRB;  

− De bevoegde Commissie(s) die in haar (hun) schoot de SRB moet(en) samenstellen.  

De aldus aangeschreven Commissie(s) en de aangestelde rechter van de JC stellen verder – zo 

snel als mogelijk - de SRB samen en informeren de JC over de uiteindelijke samenstelling van 

de SRB.  

Indien er eerdere veroordelingen zijn dienen deze eveneens te worden meegezonden aan de 

SRB.  

Eens de SRB is samengesteld, zal de Voorzitter van de SRB onmiddellijk alle betrokken partijen 

op de hoogte brengen van de klacht, alsook de datum vaststellen waarop de zaak door de SRB 

in hoorzitting zal behandeld worden.  

De uitnodiging aan de partijen zal volgende elementen bevatten:  

− De datum, plaats en uur van de hoorzitting. De datum van de hoorzitting zal ten 

vroegste 30 dagen en maximum zestig dagen na het versturen van de uitnodiging 

plaatsvinden;  

− De datum waarop de replieken en conclusies uiterlijk moeten worden ingediend;  

− Een oplijsting van de kwalificaties waarvan de beklaagde beschuldigd wordt;  

− De namen van de leden van de SRB, dit met het oog op eventuele wraking conform 

artikel 13;  

− Een kopie van de klacht.  
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De gedaagde partij krijgt de gelegenheid om haar replieken schriftelijk aan de SRB toe te 

sturen. Deze moeten aangevuld worden met alle relevante bewijsstukken, die tegelijkertijd 

met de replieken op het adres van de SRB moeten toekomen binnen de door deze laatste 

bepaalde termijnen. Alle meegedeelde replieken en stukken moeten tegelijkertijd in kopie aan 

de aanklagende partij overgemaakt worden.  

De aanklagende partij kan op haar beurt binnen de door de SRB bepaalde termijnen replieken 

en stukken aan de SRB meedelen. Ook deze replieken en stukken moeten tegelijkertijd in 

kopie aan de gedaagde partij overgemaakt worden.  

De gedaagde partij beschikt steeds over een laatste termijn om replieken en stukken mede te 

delen. In afwachting van de hoorzitting beschikt de SRB over de meest uitgebreide 

bevoegdheden om onderzoekdaden in te stellen. Zo kan zij de klager horen, getuigen horen 

en experten aanstellen en/of horen, voor zover ze niet buiten haar bevoegdheid treedt. De 

SRB zal overeenkomstig artikel 8 enkel de voorgelegde feiten onderzoeken en zal geen verder 

onderzoek naar andere feiten of misdrijven voeren.  

De SRB kan naast einduitspraken ook voorlopige maatregelen uitspreken, dit in afwachting van een 

eindbeslissing.  

De SRB kan partijen ook voor bemiddeling doorverwijzen naar de Ombudsman NELOS en in afwachting 

van dat bemiddelingstraject de procedure opschorten. 

J. Wraking leden SRB  

Wraking van een lid van de SRB dient te gebeuren ten laatste 8 dagen na uitnodiging voor de 

hoorzitting. Daarna is geen wraking meer mogelijk, tenzij de wrakingsgrond pas na 

betreffende termijn duidelijk wordt.  

Het gewraakte lid beslist zelf of hij al dan niet kan zetelen. Indien het gewraakte lid zich 

vrijwillig terugtrekt, dan zal in zijn vervanging worden voorzien door de Commissie die de 

gewraakte rechter aanleverde.  

Indien het gewraakte lid zich niet vrijwillig terugtrekt en wrakende partij toch volhardt in de 

voorgenomen wraking, dan zal de JC uiteindelijk beslissen over al dan niet wraking. 

In geval van wraking zal in de vervanging van rechter worden voorzien door de Commissie die 

de gewraakte rechter aanleverde. Indien de JC niet tot wraking beslist, kan het lid blijven 

zetelen in SRB.  

K. Het privékarakter van de klacht, de conclusies en replieken  

Het is de partijen verboden om documenten, convocaties, conclusies, klachten en replieken 

publiek te maken of deze mee te delen aan derden, tenzij deze personen betrokken zijn in de 

procedure of optreden ter verdediging/vertegenwoordiging van een der partijen.  
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L. De hoorzitting  

De hoorzittingen vinden plaats op het adres van de SRB, tenzij anders aangegeven in de 

uitnodiging. Indien partijen rechtsgeldig zijn opgeroepen, zal de hoorzitting doorgaan, zowel 

bij aanwezigheid als bij verstek van (een van) de partijen.  

De SRB beslist soeverein hoeveel hoorzittingen zij houdt en welke partijen zij op welke 

hoorzitting uitnodigt. Zij beslist dus ook soeverein of zij partijen met elkaar confronteert op 

een hoorzitting of niet. Tijdens dergelijke zittingen waarop partijen met elkaar worden 

geconfronteerd, is het partijen niet toegelaten rechtstreeks het woord tot elkaar te richten. 

Dit moet telkens gebeuren via de SRB. 

M. Persoonlijke verschijning of via een derde  

Alle partijen verschijnen persoonlijk ofwel via een vertegenwoordiger. Indien een partij een 

instelling, organisatie, club of school is of indien het een groep personen betreft, kan deze 

partij zich laten vertegenwoordigen door een vertegenwoordiger voor zover deze hiervoor 

een volmacht kan voorleggen. Voor de vertegenwoordiging van een vzw moet de 

vertegenwoordiger de statuten voorleggen en de dienovereenkomstige volmacht.  

Partijen mogen zich steeds laten bijstaan door een vertrouwenspersoon naar keuze, voor 

zover één en ander ten laatste acht dagen voor de hoorzitting aan de SRB meegedeeld wordt 

en voor zover deze vertrouwenspersoon niet betrokken is als getuige, expert of 

medegedaagde in betreffende klachtenbehandeling.  

Partijen dienen tegelijkertijd de identiteit van de vertrouwenspersoon kenbaar te maken.  

Indien bij de arbitrage een minderjarig kind betrokken en geconvoceerd werd, kan hij of zij 

zich laten vertegenwoordigen door zijn wettelijke vertegenwoordiger(s).  

N. Sluiting van de debatten  

Na behandeling van de zaak worden de debatten gesloten en wordt de zaak voor uitspraak in 

beraad genomen. In principe wordt ernaar gestreefd om uitspraak te doen binnen de 30 

dagen na sluiting der debatten.  

Het beraad is geheim. Leden van de SRB mogen op geen enkele wijze met derden 

communiceren over de inhoud van het beraad. 

O. Beslissingen/Uitspraken  

De JC/OCom/SRB doen op een gemotiveerde wijze uitspraak over de zaak. De beslissingen 

worden geacht te zijn gedaan op het adres voorzien in artikel 6 en op de dag vermeld in de 

uitspraak. De uitspraak gebeurt met gewone meerderheid van stemmen, tenzij dit reglement 

een andere meerderheid vereist.  
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De uitspraak bevat enkel de beslissingen van de SRB zelf. Afwijkende standpunten van leden 

van de SRB worden niet opgenomen in de beslissing, noch is het individuele leden toegestaan 

op een andere wijze hun persoonlijk standpunt te veruitwendigen.  

Het lid van de JC dat zetelt in de betreffende SRB, zal steeds actief helpen bij het opstellen van 

de beslissing, in het bijzonder met het oog op de motivering van de uitspraak.  

Alle uitspraken worden geacht op tegenspraak te zijn gewezen. 

P. Definitief karakter van de uitspraak  

Behoudens herziening of cassatie zijn de uitspraken definitief en worden ze dus in laatste 

aanleg gewezen.  

Door het feit dat de partijen lid zijn van een vereniging of van een organisatie die lid is van 

NELOS, verbinden zij zich ertoe de uitspraak ten uitvoer te brengen. Zij doen afstand van alle 

rechtsmiddelen waarvan zij rechtsgeldig afstand kunnen doen.  

Q. Mededeling van de uitspraak  

De uitspraak wordt via een aangetekend schrijven aan de gedaagde partij meegedeeld en via 

een gewone brief aan de aanklagende partij. Verder zullen overeenkomstig artikel 23 

eveneens belanghebbende derden van deze uitspraak op de hoogte gebracht worden.  

R. Tenuitvoerlegging van de beslissing  

De uitvoering van de beslissing loopt vanaf het ogenblik dat de uitspraak meegedeeld werd 

via aangetekend schrijven aan de gedaagde. 

S. Gradatie van de sancties  

De SRB kan volgende sancties opleggen:  

a. Waarschuwing  

− Kennisgeving aan de Voorzitter NELOS, Verantwoordelijke Duikonderricht NELOS en 

Voorzitter van de betrokken Commissie(s)  

− Melding aan de Algemene Vergadering van de betrokken Commissie(s)  

− Melding aan de JC  

b. Berisping  

− Kennisgeving aan de Voorzitter NELOS, Verantwoordelijke Duikonderricht NELOS en 

Voorzitter van de betrokken Commissie(s).  

− Melding aan de Algemene Vergadering van de betrokken Commissie(s) 

− Melding aan de club/school via de verantwoordelijke duikonderricht en de voorzitter  

− Melding aan de JC  
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c. Blaam  

− Kennisgeving aan de Voorzitter NELOS, Verantwoordelijke Duikonderricht NELOS en 

Voorzitter van de betrokken Commissie(s)  

− Melding aan de Algemene Vergadering van de betrokken Commissie(s)  

− Melding aan de club/school via de verantwoordelijke duikonderricht en de voorzitter  

− Melding aan de JC  

d. Blaam met periode van toezicht en evaluatieverplichting  

− Kennisgeving aan de Voorzitter NELOS, Verantwoordelijke Duikonderricht NELOS en 

Voorzitter van de betrokken Commissie(s)  

− Melding aan de Algemene Vergadering van de betrokken Commissie(s)  

− Melding aan de club/school via de verantwoordelijke duikonderricht en de voorzitter  

− Melding aan de JC  

− Toezichthouder(s) wordt aangesteld (minstens een instructeur van gelijk niveau van 

betrokkene) die een specifieke opdrachtomschrijving van de SRB ontvangt.  

− Toezichthouder(s) brengt verslag uit bij de SRB: bij een negatief verslag zal betrokkene 

opnieuw voor de SRB moeten verschijnen.  

− Indien geen goede wil in hoofde van betrokkene wordt vastgesteld, kan de SRB een 

zwaardere straf opleggen. 

e. Tijdelijke weigering tot volgend Brevet/Titel  

− Kennisgeving aan de Voorzitter NELOS, Verantwoordelijke Duikonderricht NELOS en 

Voorzitter van de betrokken Commissie(s)  

− Kennisgeving aan de Verantwoordelijke der Brevetten NELOS  

− Melding aan de Algemene Vergadering van de betrokken Commissie(s)  

− Melding aan de club/school via de verantwoordelijke duikonderricht en de voorzitter  

− Melding aan de JC 

f. Schorsing Brevet/Titel voor bepaalde duur - onder toezicht - met evaluatieverplichting  

− Kennisgeving aan de Voorzitter NELOS, Verantwoordelijke Duikonderricht NELOS en 

Voorzitter van de betrokken Commissie(s)  

− Kennisgeving aan de Verantwoordelijke der Brevetten NELOS  

− Melding aan de Algemene Vergadering van de betrokken Commissie(s)  

− Melding aan de club/school via de verantwoordelijke duikonderricht en de voorzitter  
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− Melding aan de JC  

− Toezichthouder(s) wordt aangesteld (minstens een instructeur van gelijk niveau van 

betrokkene) die een specifieke opdrachtomschrijving van de SRB ontvangt.  

− Rehabilitatie gebeurt na evaluatie met de toezichthouder(s) en een nieuwe hoorzitting 

met gedaagde  

− Geschorste wordt hiervan op de hoogte gebracht via een convocatie  

− Een kopie van dit schrijven wordt gestuurd aan de Verantwoordelijke van het 

Duikonderricht van de club en van NELOS, aan de voorzitter van de club/school en aan 

de Verantwoordelijke der Brevetten NELOS  

− Verlenging van de schorsing is mogelijk na negatief advies, waarbij de gedaagde 

opnieuw zal geconvoceerd worden om te verschijnen voor de SRB  

− Indien geen goede wil in hoofde van betrokkene wordt vastgesteld, kan de SRB een 

zwaardere straf opleggen. 

g. Schorsing Brevet(ten)/Titel(s) voor onbepaalde duur  

− Kennisgeving aan de Voorzitter NELOS, Verantwoordelijke Duikonderricht NELOS en 

Voorzitter van de betrokken Commissie(s)  

− Kennisgeving aan de Verantwoordelijke der Brevetten NELOS  

− Melding aan de Algemene Vergadering van de betrokken Commissie(s)  

− Melding aan de club/school via de verantwoordelijke duikonderricht en de voorzitter  

− Melding aan de JC  

− Het niveau tot welk betrokkene gedegradeerd wordt, wordt door de SRB bepaald  

− De SRB bepaalt de minimum wachttijd die betrokkene moet doorlopen alvorens hij 

zich mag aanbieden bij de SRB voor rehabilitatie. De SRB mag in dit geval, na een 

hoorzitting, eveneens de vorm van de rehabilitatie vastleggen overeenkomstig 

betreffende straf.  

Met Algemene Vergadering van de Commissie Duikonderricht, wordt het College der 

3*Instructeurs bedoeld.  

Zelfs indien de SRB geen sanctie oplegt, heeft ze het recht geregistreerde adviezen te geven 

waarmee de gedaagde of de partijen in de toekomst rekening moeten houden. 

T. Registratie en Publicatie van sancties  

Elke sanctie en/of advies wordt geregistreerd door de JC en kan bij een nieuwe zaak met 

herhaalde feiten als bezwarend aangevoerd worden.  
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De SRB kan tevens besluiten tot de – steeds volledig naamloze - publicatie van de uitspraak, in 

haar geheel, gedeeltelijk of samengevat, in alle NELOS-publicaties, met als doel alle NELOS-

duikers inzicht te geven in wat wel en niet kan en hoe de Gedragscode NELOS en andere 

regelgeving geïnterpreteerd wordt.  

U. Herziening  

Herziening van de beslissingen van de SRB is mogelijk indien na de uitspraak relevante nieuwe 

feiten aan het licht komen. De herzieningsaanvraag dient grondig gemotiveerd, schriftelijk en 

gedocumenteerd gericht te worden aan de JC.  

De voorzitter van de JC stelt zo snel als mogelijk een herzieningscomité - hierna: HerCom 

genoemd - aan, dat bestaat uit drie of vijf leden van de JC. Dit zullen bij voorkeur de 

oorspronkelijke OCom-leden betreffen. 

Het HerCom oordeelt over de ontvankelijkheid van de herzieningsaanvraag.  

In geval van ontvankelijkheid, zal het dossier verzonden worden naar bij voorkeur dezelfde 

samengestelde SRB die ook oorspronkelijk uitspraak deed over het dossier.  

V. Cassatie  

Cassatie van beslissingen van de SRB is enkel mogelijk op basis van onwettigheid wegens 

miskenning van een in België geldende rechtsregel. Het Cassatiecomité - hierna: CassCom 

genoemd - spreekt zich énkel uit over de aangevoerde onwettigheid, maar nooit over de 

grond van de zaak. 

Cassatie dient te worden ingesteld binnen de 30 dagen na betekening van de uitspraak. Een 

cassatieaanvraag dient gemotiveerd, schriftelijk en gedocumenteerd gericht te worden aan de 

JC.  

De voorzitter van de JC stelt zo snel als mogelijk een CassCom aan, dat bestaat uit ten minste 

3 leden van de JC. In beginsel zijn dit JC-leden die géén deel uitmaakten van het OCom, noch 

van de berteffende SRB.  

Het CassCom oordeelt over de ontvankelijkheid van het cassatieberoep.  

In geval van ontvankelijkheid, zal het dossier opnieuw voorgelegd worden aan bij voorkeur 

dezelfde samengestelde SRB die het dossier ook oorspronkelijk behandelde. De SRB is steeds 

gebonden door de cassatiebeslissing.  

Meer informatie over de werking van onze Juridische Commissie en onze Sportrechtbank kan 

teruggevonden worden in hun RIO. 

5. Procedures 

Onze procedures zijn chronologische handelingen die door NELOS vzw opgesteld zijn om de 

NELOS-clubleden duidelijk te maken op welke wijze ze geïnformeerd kunnen worden indien er 
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inbreuken of vermoedelijke inbreuken optreden die betrekking hebben op het Gezond en 

Ethisch verantwoord sporten.   

Alle NELOS clubs dienen elk lid van deze procedure op de hoogte te brengen. Bij minderjarige 

leden moet deze procedure aan de ouders gemeld worden. Dit kan via een club-welkom-info 

bij het eerste lidmaatschap. 

A. Procedure problemen Gezond Sporten 

De regelgeving inzake het gezond en veilig duiken zijn duidelijk omschreven in de diverse 

documenten (hiervoor reeds beschreven) en die beschikbaar zijn op de NELOS website. 

Indien een NELOS lid vragen heeft of opmerkingen inzake het gezond en veilig sporten kan hij 

volgende procedures volgen: 

a. Vragen of opmerkingen betreffende duikveiligheid 

 

b. Vragen over uw medisch geschiktheid 

Stel uw vragen aan uw 
duikschoolverantwoordelijke of een 
duikinstructeur, indien het medische 

aspecten betreft kunt u terecht bij een 
duiker-arts (lijst op NELOS website)

Indien geen sluitend antwoord verkregen 
wordt kunt u zich richten tot:

- De Geneeskundige Commissie

- Het veiligheidscomité

- Het Bureau Duikonderricht

Contactgegevens: Hippocampus en website
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c. Inbreuken op regelgeving inzake medische geschiktheid van een NELOS lid 

 

B. Procedures bij Inbreuken op veiligheidsreglement en de gedragscode voor de 

NELOS duiker 

De regelgeving hieromtrent is opgenomen in de NELOS gedragscode, het NELOS 

veiligheidsreglement en de richtlijnen voor de verschillende duikbrevetten (opgenomen in de 

NELOS Infomap en de NELOS info’s). Ieder NELOS lid is gebonden aan deze regelgevingen en 

inbreuken moeten kordaat aangepakt worden. Wat dient er te gebeuren indien inbreuken 

vastgesteld worden: 

Stel uw vragen aan een arts die kennis 
heeft over hyperbare geneeskunde

Indien geen sluitende antwoord 
verkregen wordt kunt u zich richten tot:

- Een duiker -arts (lijst op Website NELOS)

- De Geneeskundige Commissie 
(Contactgegevens NELOS Tijdschrift

Indien dergelijke inbreuken vastgesteld 
worden dient diegene de voorzitter en/of 

de duikschoolverantwoordelijke de 
betrokken persoon te informeren over de 
gevolgen van deze inbreuk en het feit dat 

hij/zij zich in een niet verzekerbare 
positie bevindt.

Bij een weigering om zich aan deze  
regelgeving te onderwerpen  dient een 

klacht ingediend te worden bij de 
Juridische Commissie, deze zal oordelen 
over de verder te ondernemen stappen .

Contactgegevens  NELOS tijdschrift
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C. Procedure mogelijkheden bij inbreuken inzake integriteit of het ethisch 

verantwoord sporten  

Het reglement inzake integriteit en ethisch verantwoord sporten zijn eveneens opgenomen in 

de NELOS Gedragscode. Elk NELOS lid kan een procedure opstarten indien hij inbreuken 

vaststelt inzake de integriteit van hem/haarzelf, de integriteit van jongeren en deze van 

andere NELOS leden. 

Deze procedure kan eveneens opgestart worden indien een NELOS-clublid van oordeel is dat 

zijn vereniging of een onderdeel ervan procedures en handelingen stelt die de integriteit van 

de leden zou kunnen schenden of een inbreuk zijn tegen de ethische waarden. 

Het bewaken van deze procedure is toevertrouwd aan API’s die betrokkene kunnen adviseren 

een klacht in te dienen bij de Juridische Commissie.  

Wat moet er gebeuren indien inbreuken op de integriteit of de ethiek vastgesteld worden: 

Melding aan een verantwoordelijke (duikschoolverantwoordelijke en 
voorzitter van de vereniging). Deze persoon zal betrokken persoon 
aanspreken en  hem/haar duidelijk de ernst van de inbreuk laten 
inzien.

Indien er  gevolg gegeven wordt aan deze opmerkingen dient er verder 
niets te gebeuren tenzij de inbreuk van dergelijke ernst is dat de  
verantwoordelijke oordeelt dat er naar een volgende fase in de 
procedure moet overgestapt worden.

Er wordt geen gevolg gegeven aan de opmerkingen of de inbreuk kan als 
zeer ernstig beschouwd worden.

Er wordt een procedure opgestart via de Juridische Commissie, dit kan 
gebeuren overeenkomstig de richtlijnen het Reglement van Inwendige 
Orde van de Juridische Commissie (Info beschikbaar op de NELOS 
website - Contactgegevens in NELOS tijdschrift)

De Juridische Commissie oordeelt over de ontvankelijkheid en de 
doorverwijzing naar de NELOS Sportrechtbank of naar de Burgerlijke 
rechtbank.

Bij ontvankelijkheid stelt de Juridische Commissie een NELOS 
Sportrechtbank aan die de klacht onderzoekt, de noodzakelijke 
hoorzittingen zal opzetten en een oordeel zal vellen over de vastgestelde 
feiten. Deze sportrechtbank kan sancties uitspreken overeenkomstig het 
RIO van de Juridische Commissie.

Herzieningsprocedures en Cassatiemogelijkheden zijn omschreven in het 
RIO van de Juridische Commissie  
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6. NELOS mandatarissen inzake Gezond en Ethisch verantwoord sporten 

(01/01/2021) 

NELOS API - Ombudsman 

Eric Sels 0475 36 88 23 ombudsman@nelos.be 

NELOS API assistant 

Franklin FORREZ 0492 25 12 33 franklin.forrez@nelos.be 

NELOS API assistant 

Dirk SAMAN 0475 26 79 20   dirk.saman@nelos.be 

Geneeskundige Commissie 

Dr Catherine DE MAEYER / voorzitter.duikgeneeskunde@nelos.be 

Mental Coaching 

Voor inbreuken of raadgevingen inzake integriteit en ethiek kan elk NELOS 
lid terecht bij zijn Club-API. De contactgegegevens van deze persoon 
moeten beschikbaar zijn in de clubadministratie, op de clubwebsite of 
opgenomen zijn in het welkomstpack dat aan het lid overhandigd dient te 
worden bij zijn eerste inschrijving. Indien deze Club-API niet beschikbaar 
is, betrokken persoon is bij de inbreuk of geen bevredigend antwoord kan 
geven, kan naar een volgende fase overgestapt worden.

In elk van deze gevallen is de confidentialiteit van de betrokkene 
gegarandeerd.

Het NELOS -clublid kan beroep doen op de Federale API waarvan de 
contactgevens opgenomen zijn in het NELOS tijdschrift. Deze persoon kan de 
zaak doorverwijzen naar één van zijn API assistenten indien hij niet 
beschikbaar zou zijn.

De Federale API start een procedure op en zal  deze zaak met de nodige 
gereserveerdheid behandelen zodat de  confidentialiteit van de zaak en 
betrokkene niet in het gedrang komt.

Indien de inbreuk op de integriteit van zeer ernstige aard is, kan de Federale 
API betrokkene(n) advciseren een klacht in te dienen bij de Juridische 
Commissie. In dit geval zal deopstart van een  procedure berusten bij een 
beslissing van betrokkene of bij jeugd van de ouders.

Bij ernstige inbreuken of indien er geen bemiddeling kan gevonden worden 
om de klacht in der minne te regelen kan betrokkene een klacht indienen bij 
de Juridische commissie die deze zaak dan onderzoekt op ontvankelijkheid en 
betrokkene eventueel kan assisteren om een klacht in te dienen bij een 
burgerlijke rechtbank. Bij ontvankelijkheid zal de Juridische Commissie een 
NELOS Sportrechtbank aanstellen die na het voeren van hoorzittingen en het 
onderzoeken van de feiten kan overgaan tot het opleggen van sancties.

Indien de klacht gericht is tegen een club of een clubbestuur kan de NELOS 
Sportrechtbank het Bestuur van NELOS adviseren om maatregelen te nemen 
tegen deze entiteit.

mailto:ombudsman@nelos.be
mailto:franklin.forrez@nelos.be
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Elfrie VAN POPPELEN 0497 44 60 03 mental.coaching@nelos.be 

Juridische Commissie 

Rene VAN LEEUWEN 0475 65 53 55 rene.vanleeuwen@nelos.be 

Veiligheidscomité 

Dr Hans ENGELS   / voorzitter.veiligheidscomité@nelos.be 

Commissie Duikonderricht 

Sven VANDEKERCKHOVE 0476 34 00 64 sven.vandekerckhove@nelos.be 

Voorzitter NELOS 

Ronny MARGODT 0473 96 13 50   voorzitter@nelos.be 

7. Extra documenten 

− Gedragscode voor de NELOS Duiker   

− Medisch onderzoek contra-indicaties 

− Medische fiche NELOS 

− Duiken met Diabetes  

− Medische fiche jeugd NELOS jongens 

− Medische fiche jeugd NELOS meisjes 

− Duiker Artsen- Geneeskundige Commissie 

− Mental Coaching folder 

− NELOS INFOMAP – Medische Info 2020 

− NELOS INFOMAP – NELOS en Commissies 

− Instructor Manual 

− Panathlonverklaring 

− RIO Juridische Commissie 

− Presentatie Sport met grenzen: Vlaggensysteem 

− Informatie voor Veiligheidscomité na ongeval 

− Duikreader-arbeidsinspectie veiligheidsplan 

 

Dit document werd unaniem goedgekeurd door het Bestuur NELOS en werd geratificeerd in 

het verslag van het Bestuur van februari 2021. 

https://www.nelos.be/artikel/gedragscode
https://www.nelos.be/artikel/medisch_onderzoek
https://www.nelos.be/artikel/medisch_onderzoek
https://www.nelos.be/artikel/medisch_onderzoek
https://www.nelos.be/artikel/medisch_onderzoek
https://www.nelos.be/artikel/medisch_onderzoek
https://www.nelos.be/artikel/medisch_onderzoek
https://www.nelos.be/artikel/doc_mental_coaching
https://www.nelos.be/artikel/nelos_infomap
https://www.nelos.be/artikel/nelos_infomap
https://www.nelos.be/artikel/Instructor_Manual
https://www.nelos.be/artikel/Panathlonverklaring
https://www.nelos.be/artikel/RIO_JC
https://www.nelos.be/artikel/Vlaggensysteem
https://www.nelos.be/artikel/Ongeval-Doc-Pub
https://www.nelos.be/artikel/duikorganisatie_Zeeland

