Gedragscode voor bestuurders
Basketbal Vlaanderen
Basketbal Vlaanderen en haar bestuurders onderschrijven de waarden die worden gepromoot door
de basketbalsport, de sport in het algemeen en de olympische gedachte.
Bijgevolg verbinden de bestuurders van Basketbal Vlaanderen zich ertoe om volgende gedragscode
volledig na te leven.

Een bestuurder:
ZORGT VOOR EEN VEILIGE OMGEVING. Schep een omgeving en een sfeer, waarin sociale
veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren. De bestuurder zorgt ervoor dat elk lid basketbal
kan beoefenen vanuit een sportieve geest waarin plaats is voor respect en openheid, in passende
infrastructuren en met een degelijke omkadering.
IS DIENSTBAAR. Handel altijd in het belang van Basketbal Vlaanderen en richt zich op het belang
van de leden, en of aangeslotenen. De bestuurder ziet erop toe dat het ter beschikking van Basketbal
Vlaanderen gestelde geld wordt beheerd en aangewend in het optimale belang van Basketbal
Vlaanderen
IS OPEN. Handel zo transparant mogelijk, zodat het eenvoudig is om verantwoording af te leggen
en inzicht bestaat in het handelen en de beweegredenen.
IS ONAFHANKELIJK EN ONPARTIJDIG. Van iedere bestuurder wordt verwacht dat hij of zij
eerlijk, onafhankelijk, onpartijdig, ethisch, discreet en niet gedreven door eigenbelang handelt en dat
hij of zij alle situaties vermijdt die tot persoonlijke belangenconflicten aanleiding zouden kunnen
geven. Iedere bestuurder is verplicht verantwoording af te leggen over zijn gedragingen als bedoeld
in deze gedragscode aan de volledige Raad van Bestuur. Indien de Raad van Bestuur niet in staat is
een geschil over het gedrag van één of meerdere bestuurders op te lossen, kan iedere bestuurder
een bindende uitspraak vragen aan de Algemene Vergadering van Basketbal Vlaanderen.
IS BETROUWBAAR. Houdt zich aan regels, waaronder de statuten reglementen en besluiten van
de (inter)nationale bond, en afspraken. Informatie wordt gebruikt voor het doel van de organisatie.
Verklaart vertrouwelijke informatie niet voor eigen gewin of ten gunste van anderen te gebruiken en
voorzichtig om te gaan met vertrouwelijke informatie die hun in het kader van hun mandaat wordt
verstrekt.
IS ZORGVULDIG. Handel met respect en stelt gelijke behandeling voorop. Belangen worden op een
correcte wijze gewogen. Is zorgvuldig en oprecht bij het vermelden van ervaring en functies. Gaat
zorgvuldig en correct om met vertrouwelijke informatie. Zal bestuursbesluiten goed onderbouwen
zodat men begrip heeft voor de gekozen richting.
VOORKOMT DE (SCHIJN VAN) BELANGENVERMENGING. Vervult geen nevenfuncties die in
strijd zijn, of kunnen zijn met zijn functie en gaat geen financieel belang aan dat in strijd kan zijn met
zijn functie. Bespreekt het voornemen tot het aangaan van een nevenfunctie of van een financieel
belang in een organisatie met verantwoordelijken. Doet opgave van financiële belangen in andere

organisaties en van nevenfuncties. Geeft aan of de nevenfuncties bezoldigd of onbezoldigd zijn.
Voorkomt bij samenwerkingsvormen en -relaties de schijn van bevoordeling in strijd met eerlijke
concurrentieverhoudingen.
NEEMT GEEN GESCHENKEN OF GIFTEN AAN die bestemd zijn om een persoonlijk voordeel te geven.
Geeft uit hoofde van de functie geen geschenken en biedt geen diensten aan van een waarde van
meer dan 100,- € en doet ook geen beloften om iets te doen of na te laten. Meldt geschenken en
giften van meer dan 100,- €, die uit hoofde van de functie zijn ontvangen of gegeven.
IS EEN VOORBEELD voor anderen en onthoudt zich van gedragingen en uitlatingen,
waardoor de sport of de leden in discrediet worden gebracht. Hij gedraagt zich hoffelijk
en respectvol, onthoudt zich van grievende en/of beledigende opmerkingen.
ZET ZICH INTENSIEF IN OM ERVOOR TE ZORGEN dat alle sporters en begeleiders
gebonden zijn aan de relevante gegevens, waaronder het reglement matchfixng, de
dopingreglementering en de gedragscode inzake grensoverschrijdend gedrag. Sporters
en begeleiders moeten gebonden zijn om bijvoorbeeld het tuchtrecht van toepassing te laten zijn.
Daarnaast is de bestuurder verantwoordelijk om samen met de leden, trainers en ouders
gedragsregels voor de eigen vereniging op te stellen .
NEEMT MELDINGEN VAN ONBEHOORLIJK EN/OF GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG
ERNSTIG. Hij brengt de API ‘aanspreekpunt integriteit’ op de hoogte. Spant zich in om
het onderwerp integriteit bespreekbaar te maken en te houden. Zorgt voor een bepaalde mate van
alertheid in de organisatie voor onbehoorlijk en/ of grensoverschrijdend gedrag. Stimuleert het
melden van ongewenst gedrag. Treedt adequaat op tegen het schenden van regels en normen door
sporters, werknemers, supporters en anderen.
SPANT ZICH IN OM IN ZEE TE GAAN MET INTEGERE WERKNEMERS,
FUNCTIONARISSEN, ONDERNEMERS, ZAAKWAARNEMERS, LEVERANCIERS,
SPONSOREN, VERTEGENWOORDIGERS VAN DE MEDIA E.A. Tracht te komen tot een
situatie waarin de sportorganisatie intern en extern handelt met personen en organisaties die van
onbesproken gedrag zijn. Gaat na of een medewerker van onbesproken gedrag is, vraagt een
Verklaring van Goed Gedrag en Zeden en doet onderzoek, in relatie tot de beoogde functie. Verricht
onderzoek naar handelspartners, e.a.
IS ZICH BEWUST VAN DE RISICO’S VAN MATCHFIXING EN HANDELT
VOORZICHTIG. Zal niet wedden op de sport waar hij/zij bij betrokken is en verstrekt geen
informatie, die nog niet openbaar is gemaakt, over een wedstrijd of een aspect van een wedstrijd aan
bookmakers of anderen waarbij hij of zij betrokken is en de informatie niet openbaar is gemaakt.
ZIET TOE OP NALEVING VAN REGELS EN NORMEN. De bestuurder ziet toe op de naleving
van de statuten, het huishoudelijk reglement en het sportief reglement van Basketbal Vlaanderen en
de overeenkomsten die Basketbal Vlaanderen, Basketball Belgium, AWBB en Pro Basketball League
onderling binden, alsook de naleving van de diverse gedragscodes
VOLGT DE RICHTLIJNEN M.B.T. BEZOLDIGING VOOR ZIJN FUNCTIE. De leden van de
raad van bestuur kunnen een vergoeding voor hun activiteiten in dienst van Basketbal Vlaanderen
ontvangen volgens een vooraf bepaald stelsel dat wordt goedgekeurd door de Algemene

Vergadering. Gemaakte onkosten voor Basketbal Vlaanderen worden volgens de heersende barema’s
terugbetaald na voorleging van de bewijsstukken. Hierbij wordt de fiscale wetgeving steeds
gerespecteerd. Een bestuurder kan zijn eigen onkosten, noch de betaling hiervan zelf goedkeuren.
IS COLLEGIAAL. De bestuurder houdt zich aan een beleid gebaseerd op transparantie en
collegialiteit bij de besluitvorming in de raad van bestuur en aanwezig te zijn op de vergaderingen
van de raad van bestuur en een aanwezigheid van 80% na te streven.
IS VERANTWOORDELIJK. De Raad van Bestuur legt jaarlijks verantwoording af aan de Algemene
Vergadering over de naleving van de in deze gedragscode vastgelegde gedragsregels, middels
rapportering in het jaarverslag aan de Algemene Vergadering van Basketbal Vlaanderen.

