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Gedragscode voor de NELOS-leden

Beste vrienden,

De snelle evolutie in onze sporten en het feit dat 'duiken' zeer populair wordt en daar-
bij een continue stroom aan nieuwe enthousiaste leerlingen met zich meebrengt, 
maakt het noodzakelijk om naast alle richtlijnen die door NELOS, de Kerncommissie 
Sportduiken NELOS en de andere (kern-)commissies worden uitgevaardigd, ook een 
'Gedragscode voor de NELOS-leden en -clubleden' op te stellen.

Deze code bevat diverse richtlijnen voor de NELOS-leden en is het instrument dat 
door functionarissen, duikleiders en instructeurs zal gebruikt worden om hun func-
tie, overeenkomstig de ethische en deontologische regels, uit te voeren.

Ronny Margodt     Sven Vandekerckhove 

Voorzitter NELOS     Voorzitter Commissie Sportduiken
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Art. 1.  Inleiding
NELOS is een sportfederatie met internationale uitstraling. NELOS-leden en -verantwoor-
delijken genieten een uitstekende reputatie en zijn perfect op de hoogte van alle richtlij-
nen die uitgevaardigd werden. Je draagt, door de toepassing van en het respect voor de 
gedragscode, bij tot het in stand houden van deze reputatie.

1.1. De code is van toepassing op alle NELOS-leden en – clubleden (beiden worden hierna verder NELOS-le-
den of leden genoemd). Ze is niet opgesteld om alle situaties die zich kunnen voordoen te omvatten, maar 
heeft als doel om alle NELOS-leden te helpen een juiste beslissing te nemen of de juiste vragen te stellen. Elk 
(aspirant-)NELOS-lid zal deze gedragscode ontvangen, maar van instructeurs zal verwacht worden te atteste-
ren dat je de gedragscode gelezen en begrepen hebt en dat je deze richtlijnen zal respecteren en toepassen.

1.2. De NELOS-gedragscode is het fundament dat jou als NELOS-instructeur en/of verantwoordelijke (hierna 
het kader genoemd) moet begeleiden bij de uitvoering van je verantwoordelijkheden en dit met respect 
voor de ethische en deontologische regels. De code, in combinatie met de NELOS-richtlijnen voor clubs en 
instructeurs, en andere richtlijnen die van tijd  tot tijd via het bondsblad Hippocampus, de NELOS-Info's, de 
website en/of briefwisseling verstrekt worden, beschrijven de gedragsverwachtingen voor alle NELOS-leden 
en -verantwoordelijken.

1.3. In vele gevallen gaat de code verder dan de legale vereisten of de instructies die opgelegd zijn door over-
koepelende organisaties zoals CMAS, CMAS Europe, CMAS Belgium (BEFOS) en Sport Vlaanderen.

1.4. Onder 'verantwoordelijke' wordt elke functie of bevoegdheid verstaan die aan de betrokkene toever-
trouwd werd door het NELOS-Bestuur, een -Kerncommissie, -Commissie of -Comité. Dit betreft, maar is niet 
beperkt tot duikinstructeurs en duikleiders, trainers, coaches, bestuursleden en lesgevers.

Art. 2.  Respect voor de code

Als NELOS-lid, -duikleider en -instructeur ben je een voorbeeld in de duik- en sportcentra 
waar je vertoeft. Je mag er trots op zijn deel uit te maken van een sportfederatie die res-
pect, veiligheid, milieu, assertiviteit en enthousiasme hoog in het vaandel dragen. Je zal 
door het respecteren van de gedragscode ongetwijfeld bijdragen tot het in stand houden 
van het aanzien dat NELOS wereldwijd heeft.

2.1. Het is de verantwoordelijkheid van alle leden om de code te kennen, te begrijpen en te respecteren. 
Onder voorbehoud van de toepasselijke wetten en reglementen zal het negeren van deze richtlijn resulteren 
in disciplinaire acties met inbegrip van herscholing, berisping, schorsing of uitsluiting en in bepaalde gevallen 
kennisgeving aan de betrokken autoriteiten.

2.2. Contacteer het clubbestuur, een instructeur of API om hulp te krijgen inzake conformiteit met de ethiek, 
om potentiële of effectieve inbreuken te melden of wanneer je twijfels hebt inzake de procedure die gevolgd 
kan worden. Als zij niet in staat zijn een probleem op te lossen of indien je aarzelt om een probleem aan te 
kaarten bij je instructeur of clubbestuur, contacteer dan het NELOS-Bestuur, het Bureau Sportduiken, de 
NELOS-ombudsman, de NELOS Federale API of rechtstreeks de Juridische Commissie om je hierbij te helpen. 
Er zullen geen maatregelen genomen worden tegen leden die met 'goede' wil een rapportering doen betref-
fende de normen en het respecteren van de gedragscode.

2.3. De code is een verklaring van principes voor individueel gedrag waaraan alle leden gebonden zijn ze te 
respecteren en toe te passen. Onder voorbehoud van de toepasselijke wetgeving, zal een inbreuk tegen de 
code het NELOS-Bestuur, het Bureau Sportduiken en/of de Juridische Commissie en de Sportrechtbank in 
de mogelijkheid stellen disciplinaire maatregelen uit te vaardigen, die zelfs kunnen leiden tot uitsluiting. Een 
inbeuk tegen de code zal, indien nodig, melding aan de gerechtelijke overheid tot gevolg hebben.
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Art. 3.  Een niet-discriminatie standpunt

Jouw integriteit als NELOS-lid, -instructeur of verantwoordelijke is een onbetwistbaar 
feit. Je zal alle middelen aanwenden om iedereen de kans te geven kennis te maken met 
onze prachtige vrijetijdsbesteding 'het sportduiken' en de diverse onderwatersporten die 
NELOS aanbiedt. Iedereen die zelf respect opbrengt voor deze sporten, het milieu en de 
voorschriften zal met respect behandeld worden ongeacht sekse, huidskleur of religie.

3.1. NELOS koestert een levensatmosfeer waarin alle leden met respect en waardigheid behandeld  worden. 
NELOS is een vereniging die iedereen gelijke kansen biedt en die discriminatie noch direct, noch indirect 
tolereert en dit zowel op basis van ras, kleur, religie, sekse, seksuele voorkeur of oriëntatie, nationaliteit, 
burgerlijke staat, geboorteland, leeftijd, handicap of andere groepen die beschermd zijn door toepasselijke 
wetten of reglementen. De Commissie Sportduiken engageert zich om al het mogelijke te doen om gelijkheid 
te hanteren inzake opleidingen, compensaties en disciplinaire maatregelen.

3.2. Seksuele agressie en intimidatie is ontoelaatbaar zowel visueel, verbaal als fysisch. Dit betreft, maar is 
niet beperkt tot ongewenste seksuele benadering, ongewenste of suggestieve aanraking van betrokkene zelf 
of van derden, seksueel taalgebruik en insinuaties.

3.3. NELOS zal bedreigingen van haar leden en alles wat met mensenhandel te maken heeft onder geen en-
kele vorm tolereren. 

3.3.1. Vooraleer NELOS of een club/school een lidkaart/brevet toekent aan een sportbeoefenaar met een 
arbeidsovereenkomst dient de sportbeoefenaar de club/school aan te tonen dat hij wettig verblijft op het 
Belgisch grondgebied. Het gewettigd verblijf wordt bewezen door een geldig document uitgaande van de 
bevoegde overheid waaruit het gewettigd verblijf blijkt.

3.3.2. De aansluiting van sportbeoefenaars (leden) zonder arbeidsovereenkomst kan niet worden gewei-
gerd omwille van een onwettig verblijfsstatuut. Dit is strijdig met het non-discriminatiebeginsel en, voor 
minderjarigen, met het Internationaal Kinderrechtenverdrag. Om competitievervalsing te vermijden kan 
door NELOS of haar kerncommissies een bewijs van identiteit worden gevraagd. Indien de sporter geen 
identiteits- kaart heeft, informeert de club bij betrokkene naar de identiteit waaronder hij is ingeschreven 
op school  als het om minderjarigen gaat of kan aan de sporter een attest van de gemeente gevraagd wor-
den. Binnen NELOS kan een bewijs van identiteit gevraagd worden voor de sportdisciplines die onder de 
bevoegdheid van   de kerncommissie vallen (zwemmen met vinnen, onderwaterhockey en vrijduiken).

3.3.3. NELOS en de bij haar aangesloten clubs/scholen verbinden zich ertoe de wetgeving op de bestrijding 
van de mensenhandel en van de mensensmokkel na te leven en te doen naleven. Het betreft:

• de Wet van 13 april 1995 houdende bepalingen tot bestrijding van de mensenhandel en de mensens-
mokkel, B.S., 25 april 1995;

• en alle later volgende wetgeving die deze materie regelt.
 
Diegene die, op welke manier ook, rechtstreeks of via een tussenpersoon ertoe bijdraagt dat een vreem-
deling België binnenkomt of er verblijft, wanneer hij daarbij: ten opzichte van de vreemdeling direct of 
indirect gebruikmaakt van listige kunstgrepen, geweld, bedreigingen of enige andere vorm van dwang of 
misbruik maakt van de bijzonder kwetsbare positie waarin de vreemdeling verkeert, handelt in strijd met 
de Wet op de bestrijding van de mensenhandel en wordt conform de Wet op de bestrijding van de men-
senhandel gestraft met een gevangenisstraf of een boete.

3.3.4. NELOS en de bij haar aangesloten clubs/scholen verbinden zich ertoe de wetgeving op de tewerkstel-
ling van buitenlandse werknemers na te leven en te doen naleven. Het betreft:

• de Wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, B.S., 21 mei                     
1999;
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• het Koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende de uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende                  
de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, B.S., 26 mei 1999;

• en alle later volgende wetgeving die deze materie regelt.

3.3.5. NELOS en de bij haar aangesloten clubs/scholen verbinden er zich toe de wetgeving op de arbeidsbe-
middeling na te leven en te doen naleven. Het betreft:

• het Decreet van 10 december 2010 betreffende de private arbeidsbemiddeling, B.S., 29 december 2010;
• het Besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2010 tot uitvoering van het decreet betreffende                 

de private arbeidsbemiddeling, B.S., 29 december 2010;
• en alle later volgende wetgeving die deze materie regelt.

3.3.6. Bij overtredingen van bovenvermelde reglementeringen worden tuchtstraffen opgelegd aan clubs/ 
scholen en leden – natuurlijke personen afhankelijk van de zwaarte van de overtreding – in overeenstem-
ming met art. 2.3. van deze gedragscode en in overeenstemming met de artikels van het Reglement van 
Inwendige Orde van de Juridische Commissie.

Art. 4.  Professionaliteit van de verantwoordelijken

Als NELOS-verantwoordelijke ben je erop getraind en erin geschoold om een zekere pro-
fessionaliteit uit te stralen en daadwerkelijk verantwoordelijkheid te nemen. Je zal een 
werksfeer in de hand werken die, met oog voor de veiligheid, aangenaam is en waarin 
ieder NELOS-lid de nodige opvang en begeleiding kan vinden.

4.1. NELOS verplicht zich ertoe de veiligheid en de gezondheid van de levenssfeer te bevorderen, een le-
venssfeer vrij van bedwelmende, hallucinerende of opwekkende middelen. Van een verantwoordelijke en/of 
een  lid wordt verwacht dat hij zijn verantwoordelijkheid op een professionele manier neemt zonder hierbij 
onder invloed van drugs, alcohol of andere producten te zijn, die het uitvoeren van de NELOS-activiteit, het 
besluitvormingsvermogen of een prestaties kunnen hinderen of beïnvloeden.

4.2. De clubsfeer en de levenssfeer bij NELOS-activiteiten moet vrij blijven van geweld en vernieling, dit met 
inbegrip van bedreigingen, agressie en misbruiken tegenover collega's en andere personen.

4.3. NELOS engageert zich om een werksfeer te ontwikkelen waarin het kader de leden op een eerlijke en 
onbevooroordeelde manier behandelt. NELOS engageert zich eveneens om elke perceptie van favoritisme en 
gebrek aan objectiviteit te weren.

4.4. In overeenstemming met voorgaande artikels moet het kader elke vorm van favoritisme op basis van 
vriendschap, financiële of extraprofessionele banden vermijden.

Art. 5.  Milieu
Het milieu en in het bijzonder het onderwaterleven heeft recht op respect van elke duiker. 
Het is erfgoed dat wij onze nakomelingen ook in ongeschonden pracht willen nalaten en 
laten bewonderen. Als NELOS-lid aanvaard je, door de duiksport te beoefenen, de verant-
woordelijkheid om alles in het werk te stellen om het onderwaterleven onverstoord    te 
laten.

5.1. NELOS engageert zich om de bescherming van het milieu en meer specifiek het onderwatermilieu te be-
vorderen. Het is de bedoeling dat je dit engagement respecteert en uitdraagt, zodat het uitoefenen van onze 
sport bijdraagt tot duurzaamheid en een verantwoordelijkheidsgevoel tegenover de natuur en het milieu.

5.2. Je zal dan ook al het mogelijke doen om alle reglementen en wetten inzake het milieu te respecteren en 
alle nefaste impact te voorkomen.
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Art. 6.  Gezondheid en Veiligheid
Als NELOS-lid kun je er terecht fier op zijn deel uit te maken van een sportorganisatie die 
veiligheid en gezondheid op alle mogelijke manieren poogt te bevorderen. Reglementen 
en richtlijnen inzake de veiligheid en de gezondheid worden voortdurend aangepast  aan 
de nieuwste technieken, de meest recente informatie inzake duikgeneeskunde en ver-
nieuwde opleidingstechnieken. Je zal hierin een voorbeeldfunctie hebben en bijdragen tot 
de ontwikkeling van een veilige en gezonde vrijetijdsbeste.

6.1. NELOS engageert zich om haar leden een optimale gezonde en veilige sport aan te bieden. De NE-
LOS-kerncommissies en ondersteunende commissies vaardigen hierom strenge regels uit. Overeenkomstig 
zal je de gepubliceerde regels respecteren en ze door anderen laten respecteren. Je bent op de hoogte van 
de NELOS-richtlijnen inzake de medische geschiktheid en moet elk lid dat hieraan niet voldoet verplichten de 
nodige stappen te ondernemen om zich in regel te stellen.

6.2. Je zal elk lid dat zich niet in regel stelt met deze richtlijn onherroepelijk weigeren voor deelname aan de 
activiteiten die het voorwerp vormen van de ongeschiktheid.

6.3. Je zorgt ervoor dat je steeds op de hoogte bent van de veiligheidsvoorschriften die door NELOS, lokale 
overheden, lokale duikscholen of toepasselijke verzekeringsreglementen voorgeschreven worden. Je zal de 
aanpassingen en wijzigingen uitgevaardigd door NELOS opvolgen en je up-to-date houden.

6.4. Als NELOS-lid moet je verantwoordelijken, bestuursleden en/of instructeurs op de hoogte brengen van 
alle ongevallen of van omstandigheden die een gevaar kunnen betekenen, zodat een onderzoek tijdig ge-
voerd kan worden en de nodige stappen kunnen genomen worden om het probleem te voorkomen of op 
te lossen. Vanaf het ogenblik dat je weet hebt van situaties en omstandigheden die een gevaar kunnen be-
tekenen voor de gezondheid en de veiligheid van de leden moet je de nodige stappen ondernemen om een 
oplossing voor dit probleem te zoeken. Desnoods kan hierbij een instructeur, het Bureau Sportduiken, het 
NELOS-Bestuur, een NELOS-kerncommissie of ondersteunende commissie geraadpleegd worden.

6.5. Bij een medisch probleem verleen je assistentie bij het zoeken naar een medische oplossing, bijvoor-
beeld door door te verwijzen naar de huisarts of een arts van de Geneeskundige Commissie.

Art. 7.  Instructeurschap

Als NELOS-instructeur heb je de reputatie een goede duiker/onderwatersporter te zijn, 
streng en onkreukbaar. Je draagt je sportfederatie in het hart en je straalt deze liefde ook 
uit tegenover de buitenwereld. Persoonlijke belangen zullen nooit opwegen tegenover het 
engagement ten opzichte van NELOS en de Commissie Sportduiken.

7.1. Door de functie van instructeur of verantwoordelijke te aanvaarden maak je integraal deel uit van de 
groep leidinggevenden binnen de grote NELOS-familie. Een leidinggevend persoon van NELOS moet adminis-
tratief en organisatorisch verantwoordelijkheid kunnen dragen, kunnen instaan voor de opleiding en/of bege-
leiding van duikers en onderwatersporters, de regels en de geest van NELOS en de commissies toepassen, uit-
dragen en promoten, loyaal zijn aan NELOS, CMAS, CMAS Europe, CMAS Belgium (BEFOS) en Sport Vlaanderen. 
                     
We kunnen vier hoekstenen distilleren die de basis vormen voor een goede instructeur en duikleider: (1) 
kennis, (2) loyaliteit, (3) assertiviteit en (4) enthousiasme.

• Kennis: Als instructeur of verantwoordelijke beschik je over de nodig kennis om je verantwoordelijk-
heden uit te voeren, ben je geïnteresseerd en pas je je steeds aan aan nieuwe gegevens, inzichten en 
opvattingen. Hoe meer kennis je bezit, hoe meer respect je zal krijgen en hoe geloofwaardiger je zal 
overkomen. Kennis is de waarborg van gezag.
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• Loyaliteit: Als kaderlid ben je loyaal tegenover het bedrijf, de vereniging of de organisatie. Hier hoort 
een zekere korpsgeest, een zeker samenhorigheidsgevoel, een zekere fierheid en discipline bij. De regle-
menten en normen moeten eensgezind overgebracht worden naar alle leden van onze liga.

• Assertiviteit: Als kaderlid ben je een vriend in de assertieve betekenis van het woord. Je moet je willen 
inzetten en wederzijds respect afdwingen door de regels en de normen van de Commissie Sportduiken 
en de overige commissies toe te passen en de vrede te bewaren met elk lid. 

• Leiderschap veronderstelt het kunnen luisteren naar anderen, opbouwende kritiek en medezeggen-
schap kunnen verdragen en durven terugkomen op een genomen besluit indien dit nodig zou blijken.

• Enthousiasme: Als kaderlid ben je enthousiast, kan je steeds opnieuw motiveren en werkt je enthou-
siasme aanstekelijk. Je straalt de geest van NELOS uit en je laat je niet afschrikken door de resem aan 
verplichtingen en verantwoordelijkheden die je aanvaardt door de functie van instructeur of verant-
woordelijke op te nemen.

7.2. Als instructeur heb je een vertrouwenspositie met NELOS en bijgevolg de plicht je loyaal op te stellen te-
genover de liga en de federatie. Je vermijdt elke relatie of activiteit die een conflict  kan veroorzaken tussen het 
persoonlijk belang en dat van NELOS of een overkoepelend organisme.

7.3. Beslissingen om met leveranciers, verkopers of onderhandelaars scheep te gaan mogen nooit gebaseerd 
zijn op persoonlijke belangen of belangen van familieleden en moeten steeds genomen worden met het oog op 
de belangen van NELOS en haar leden.

7.4. Als instructeurs ben je loyaal en promoot je uitsluitend NELOS-activiteiten. Het is verboden een commer-
ciële handeling uit te voeren in België in het kader van de door NELOS verleende bevoegdheden. Het is even-
eens verboden organisaties met gelijkaardige activiteit te ondersteunen en/of te promoten.

7.5. Je misbruikt je positie als instructeur niet om geld, geschenken of gratis diensten op te eisen.

Art. 8.  Informatieverzoek van de overheid

Als kaderlid heb je een doorgedreven verantwoordelijkheidsgevoel en zal je informatie op 
gepaste wijze doorgeven met respect voor de privacyregels.

8.1. Onderzoeken van federale, Vlaamse of lokale overheden in verband met NELOS en haar belangen moeten 
doorverwezen worden naar het NELOS-secretariaat, tenzij je specifieke instructies en toestemming hebt om te 
antwoorden op dergelijke verzoeken.

8.2. Indien het gaat om officiële onderzoeken inzake duikongevallen waarbij je betrokken bent, verleen je me-
dewerking aan het onderzoek en verstrek je alle informatie die door de betrokken overheidsdiensten gevraagd 
wordt.

Art. 9.  Informatieverzoek van NELOS  
of een aangestelde onderzoekscommissie

NELOS doet de nodige inspanningen om de veiligheid binnen en het respect voor onze 
sport te bevorderen. Hiervoor werden specialisten aangesteld die alle mogelijke middelen 
ter beschikking gesteld krijgen om dit te verwezenlijken. Je zal, als NELOS-lid, dan ook op-
timaal medewerking verlenen en zo rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot een nog 
betere veiligheid bij het beoefenen van de duiksporten en tot het respect voor de gedrags-
code.

9.1. NELOS heeft binnen het kader van haar Commissie Sportduiken het Veiligheidscomité gemandateerd 
om duikongevallen en -incidenten te onderzoeken. Dit comité laat zich, indien het dit nodig acht, bijstaan 
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door een afvaardiging van de Geneeskundige Commissie, en heeft het recht om een diepgaand onderzoek uit 
te voeren naar de oorzaken van de duikongevallen en -incidenten.

9.2. Als NELOS-lid en in het bijzonder als kaderlid dien je een optimale en waarheidsgetrouwe medewerking 
te verlenen aan een eventueel onderzoek naar een ongeval waarbij je betrokken bent of waarvan je getuige 
bent. Deze verplichting geldt te allen tijde, waar ook ter wereld het ongeval of incident zich voordeed en on-
geacht bij welke verzekeringsmaatschappij dit ongeval of incident al dan niet werd aangegeven.

9.3. Als NELOS-lid en in het bijzonder als kaderlid dien je optimale en waarheidsgetrouwe medewerking te 
verlenen aan een eventueel onderzoek van de Juridische Commissie.

Art. 10.  Confidentiële en persoonlijke informatie

Als NELOS-lid heb je recht op privacy, de kaderleden zijn zich volledig bewust van dit recht 
en zullen jouw persoonlijke gegevens met uiterste discretie behandelen.

10.1.     Elk NELOS-lid of elke NELOS-club/school zal erop toezien geen persoonlijke confidentiële informatie 
aan derden te onthullen via publieke of gelegenheidsgesprekken.

10.2. Informatie mag slechts gedeeld worden met door NELOS aangestelde en gemandateerde personen 
die hier uitdrukkelijk om verzoeken. (Juridische Commissie, Sportrechtbanken, NELOS-secretariaat, Bureau 
Commissie Sportduiken, Bestuur kerncommissies en Veiligheidscomité).

10.3. Confidentiële informatie omvat, maar is niet beperkt tot:

• beraadslagingen over personen;
• persoonlijke rapporten;
• argumenteringen als bijlage bij examenresultaten.

Art. 11.  Gebruik van NELOS-materiaal
Als NELOS-lid mag je er zonder schroom fier op zijn opleiding, training en begeleiding te 
genieten in een sportfederatie die de nodige inspanning levert met gebruikmaking van 
moderne en efficiënte methodes. NELOS, haar Commissie Sportduiken en overige kern-
commissies sparen zich geen moeite om hoogtechnologische middelen te gebruiken en 
hebben er in de voorbije jaren voor gezorgd dat er gebouwen, machines en software ter 
beschikking gesteld worden van het kader. De gebruikers, lesgevers en verantwoordelij-
ken zullen steeds een verantwoordelijkheidsgevoel   uitstralen en bijdragen tot de instand-
houding en uitbouw van NELOS, haar kerncommissies en ondersteunende commissies.

11.1.   Het gebruik van NELOS-materiaal (publicaties, promotiemateriaal, …) voor persoonlijk profijt is ver-
boden. Informatie, technologie, intellectuele eigendom, gebouwen, uitrustingen, machines en software van 
NELOS mogen enkel gebruikt worden voor NELOS-doeleinden tenzij je hiervoor schriftelijke toelating krijgt 
van de aangestelde verantwoordelijken.

11.2. Het vernielen of stelen van NELOS-goederen is ontoelaatbaar.

11.3. NELOS engageert zich om het intellectueel eigendom van haar commissies te beschermen. Je mag 
geen materialen kopiëren, verdelen of veranderen zonder toestemming van de auteur of zijn vertegenwoor-
digers.

11.4.    De technische en communicatie-informatie en uitrusting die eigendom is van NELOS mag uitsluitend 
voor NELOS-doeleinden gebruikt worden. Je mag de informaticasystemen van NELOS, noch vrijwillig, noch 
onbewust gebruiken om:
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• anderen (niet-leden) toegang te verlenen tot de technologische informatiesystemen van NELOS via het 
gebruik van je paswoord;

• pogingen te doen om veiligheidssystemen ter bescherming van een systeem of een gegevensbestand te 
omzeilen of te ondermijnen;

• gegevens te gebruiken voor commerciële activiteiten buiten NELOS.

Art. 12.  Administratieve verantwoordelijkheid
Het bijhouden van een perfecte administratie bevordert de uitstraling en de geloofwaar-
digheid. Het kan daarnaast bijdragen tot de veiligheid van elk individuele lid. Je zal het 
loggen van de duiken en afgelegde proeven dan ook waarheidsgetrouw respecteren. Dit 
bevordert niet alleen de eigen veiligheid, maar ook die van de mededuikers. Als pluspunt 
kan je jaren later nog eventjes terugblikken op de ervaringen die je opgedaan hebt.

12.1. Als kaderlid engageer je je om een nauwkeurige administratie bij te houden inzake je activiteiten. 
Dit omvat niet enkel het loggen van de activiteiten, maar eveneens moet zorg gedragen worden voor het 
volgende:

• Het in DIVES loggen van alle afgenomen openwaterproeven en duikleidingen in het eigen logboek met 
naam van de betrokken leerlingen, de afgelegde proef en het resultaat. De gelogde gegevens in DIVES 
moeten overeenkomen met werkelijke situatie en de gegevens die eventueel genoteerd werden in het 
(papieren) logboek.

• Het niet gebruiken van DIVES ontslaat de instructeur en duikleider niet van deze verplichting.
• Het bijhouden van examenresultaten waarvoor je het voorzitterschap waarnam (theoretisch en/ of prak-

tisch) gedurende een periode van 3 jaar volgend op de betreffende examendata.
• Het netjes invullen van de diverse formulieren die ter beschikking gesteld worden van juryvoorzitters en 

het tijdig doorsturen van deze documenten naar de bevoegde instanties en/of personen.
• Het erop toezien dat leerlingen de duiken loggen.
• Het loggen van duiken en proeven moet zo snel mogelijk na de activiteit gebeuren.

12.2. Gegevens opgenomen in logboekjes en DIVES (of proevenkaarten) moeten een getrouwe weergave 
zijn van de uitgevoerde duiken en oefeningen, het opzettelijk verkeerd invullen van dieptes en/of tijden is 
ontoelaatbaar en zelfs gevaarlijk indien medische hulp zou moeten geboden worden.

12.3. Het bijhouden van competitieve resultaten met betrekking tot vinzwemmen, onderwaterhockey en 
vrijduiken gebeurt overeenkomstig de internationale CMAS-richtlijnen. Deze resultaten moeten steeds ge-
confirmeerd zijn door erkende wedstrijdverantwoordelijken.

Art. 13.  Verantwoordelijkheid nemen

Vanaf de eerste les of training wordt de nodige aandacht besteed aan het nemen van acties 
en het opnemen van verantwoordelijkheid. Deze ingesteldheid moet ertoe bijdragen dat 
je niet enkel een veilig gevoel hebt bij het uitoefenen van je sport, maar het schept ook de 
zekerheid dat jouw mededuikers overeenkomstig hun brevet, titel of competitiestatus de 
nodige hulp zullen bieden indien het onvoorziene zich toch voordoet. Als NELOS-instructeur 
en duikleider geniet je de reputatie tot de besten in de wereld te behoren en zal je steeds je 
verantwoordelijkheid opnemen!

13.1. Je wordt geacht je verantwoordelijkheid te nemen tegenover elke NELOS-lid. Je hebt de plicht de 
NELOS-reglementering te respecteren en dit respect ook uit te dragen naar alle leden. Je zal in elke situatie 
je gedrag conform deze regels aanpassen en indien zich situaties voordoen waarvoor geen duidelijke han-
delswijze voorgeschreven is, zal je handelen met respect voor de vigerende en toepasselijke veiligheidsregels 
zonder anderen hierbij in gevaar te brengen.
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13.2. Je hebt een leidinggevende rol bij conflictsituaties en zal elke situatie neutraal en conform de regle-
mentering aanpakken.

13.3. Je hebt een voorbeeldfunctie en dient het protocol inzake je functie en bevoegdheid te kennen en te 
respecteren en de verantwoordelijkheid die ermee in verband staat te nemen.

Art. 14.  Respect voor de hiërarchie

NELOS is gebaseerd op een stevig onderbouwde structuur waarbij elke instructeur en/of 
verantwoordelijke duidelijk zijn taken en bevoegdheden kent. Je zal deze taken dan ook 
uitoefenen met respect voor je collega's, je verantwoordelijken en je medewerkers.

14.1.    De NELOS-hiërarchie is gebaseerd op een systeem van brevetten en titels, waarbij wordt aangenomen 
dat wie het hoogste brevet of de hoogste titel heeft de verantwoordelijkheid neemt, tenzij anders afgespro-
ken. Deze tijdelijke overdracht van verantwoordelijkheid ontslaat je als instructeur echter nooit van je eigen 
verantwoordelijkheid overeenkomstig je titel en je zal steeds geacht worden overeenkomstig te handelen.

14.2. De NELOS-hiërarchie is voor wat competitieve activiteiten en sporten betreft (naast een administra-
tieve structuur) gebaseerd op trainingsgroepen onder leiding van gecertificeerde trainers, coaches en wed-
strijdverantwoordelijken. Als NELOS-lid word je verondersteld de beslissingen van deze mensen, of bij inter-
nationale wedstrijden de 'Judges', te respecteren.

Art. 15.  Waar kan een NELOS-duiker terecht  
met vragen over de gedragscode?

NELOS en haar kerncommissies doen ernstige inspanningen om het kader een opleiding te 
geven waarvan 'kennis', 'loyaliteit', 'assertiviteit' en 'enthousiasme' de hoekstenen vor-
men. De praktijk leert ons dat nagenoeg elk kaderlid zich onvoorwaardelijk gedraagt naar 
dit principe en de gedragscode respecteert, toepast en uitdraagt. NELOS is trots op deze 
ingesteldheid en wil zonder beperking bijdragen aan de verdere ontwikkeling van deze 
gedragspatronen.

Wens je verdere informatie over de gedragscode dan kan je steeds terecht bij: de Ombudsman, het Bestuur 
NELOS, de Commissie Sportduiken, de Juridische Commissie, de Federale API de Ereraad of een jouw club-
API.

NELOS vzw (Nederlandstalige Liga voor Onderwateronderzoek en -Sport vzw)
Brusselsesteenweg 313-315
B – 2800 Mechelen – België
Tel.: +32 15 29 04 86 | secretariaat@nelos.be
Ondernemingsnr.: RPR Mechelen 0418.461.463
www.NELOS.be

Ombudsman NELOS ombudsman@nelos.be
API NELOS api@nelos.be
Bestuur NELOS: voorzitter@nelos.be
Commissie Sportduiken: voorzitter.sportduiken@nelos.be
Juridische Commissie: juridischecommissie@nelos.be
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