Gedragscode voor scheidsrechters en officials
Alle scheidsrechters/officials van de Vlaamse Handbalvereniging vzw hebben een specifieke
verantwoordelijkheid voor het handhaven van de integriteit en de reputatie van handbal in
Vlaanderen. Uit hun gedrag dient dan ook deze specifieke verantwoordelijkheid tot uiting te komen.
Iedere scheidsrechter/official kan verplicht worden verantwoording af te leggen over zijn gedragingen
als bedoeld in deze gedragscode.

Grondbeginselen
Elke scheidsrechter/official toont eerbied voor andermans politieke, filosofische of godsdienstige
overtuigingen en seksuele geaardheid en onthoudt zich verder van elke vorm van geweld, racisme,
seksisme, pesterijen of ongewenst (seksueel) gedrag. (zie code SGG)
Van iedere scheidsrechter/official wordt verwacht dat hij/zij correct, onpartijdig, ethisch, discreet
en eerlijk handelt en niet gedreven wordt door eigenbelang en zo ook alle situaties vermijdt die
kunnen leiden tot persoonlijke belangenconflicten.
De scheidsrechter/official neemt (meldingen van) grensoverschrijdend gedrag van alle vormen ernstig
en verwijst indien nodig verder naar de vertrouwenspersoon of hulporganisatie.
De scheidsrechter/official onthoudt zich ook van elke vorm van machtsmisbruik en zorgt voor een
gezonde, veilige en dopingvrije sportomgeving.

Concreet betekent dit dat elke scheidsrechter/official:
-

-

-

NEUTRAAL is bij het leiden of jureren van wedstrijden en voorkomt de (schijn van)
belangenvermenging
RESPECTVOL omgaat met alle betrokkenen
VOOR EEN VEILIGE OMGEVING ZORGT in en rond de wedstrijd in samenwerking met de
trainer/coaches en begeleiders. Hij/zij schept een omgeving en een sfeer waarin sociale
veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren. Hij/zij houdt zich aan de
veiligheidsnormen en -eisen.
ORGANISEERT en FACILITEERT EEN GOEDE SAMENWERKING met de andere officials die in
de wedstrijd actief zijn. (waarnemers, tafelzitters,…)
ZIET TOE OP DE NALEVING VAN REGELS EN NORMEN in samenwerking met de
trainers/coaches en begeleiders. (naleving van de reglementen, de huisregels van de sporthal,
deze gedragscode en andere geldende normen.)
IS CORRECT IN ZIJN COMMUNICATIE en handelt zo transparant mogelijk zodat het eenvoudig
is om verantwoording af te leggen en er inzicht bestaat in het handelen en de beweegredenen.
De scheidsrechter/official staat ook altijd open voor feedback en is in staat duidelijke
antwoorden te formuleren bij vragen of onduidelijkheden.
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-

-

-

HEEFT EEN VOORBEELDFUNCTIE en onthoudt zich van gedragingen en uitlatingen waardoor
handbal als sport in diskrediet zou gebracht kunnen worden, ook naar het gebruik van sociale
media toe.
IS ZICH BEWUST VAN DE RISICO’S VAN MATCHFIXING. Hij/zij handelt voorzichtig en meldt
eventuele signalen bij de scheidsrechtercommissie en het secretariaat van de VHV/KBHB.
Hij.zij neemt zeker 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
IS COLLEGIAAL tov andere scheidsrechters en officials, ook als hij/zij toeschouwer is bij een
collega-scheidsrechter.
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