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Gedragscode voor de NELOS-leden

Beste vrienden,

De snelle evolutie in onze sport 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 Commissie 
Duikonderricht NELOS en de andere Commissies worden uitgevaardigd, ook een 
‘Gedragscode voor de NELOS-leden’ 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.

Sven Vandekerckhove

Voorzitter Duikonderricht
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Art. 1.  Inleiding
NELOS is een sportfederatie met internationale uitstraling. De NELOS-duikers en -verant-
woordelijken genieten een uitstekende reputatie en zijn perfect op de hoogte van alle 
richtlijnen die uitgevaardigd werden. Zij dragen, 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-duikers. Ze is niet opgesteld om alle situaties die zich kunnen 
voordoen te omvatten, maar heeft als doel om alle NELOS-duikers te helpen een juiste beslissing te nemen 
of de juiste vragen te stellen. Elke aspirant-NELOS-duiker zal deze gedragscode ontvangen maar van instruc-
teurs zal verwacht worden te attesteren dat zij/hij de gedragscode gelezen en begrepen heeft en dat hij/zij 
deze richtlijnen zal respecteren en toepassen.

1.2. De NELOS-gedragscode is het fundament dat de NELOS-instructeurs en -duikleiders moet begeleiden 
bij de uitvoering van hun verantwoordelijkheden en dit in 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, de NELOS-Info, de website en/of briefwisseling verstrekt worden, beschrijven de 
gedragsverwachtingen van alle NELOS-verantwoordelijken.

1.3. In vele gevallen gaat de Code verder dan de legale vereisten of de instructies die opgelegd zijn door 
overkoepelende organisaties zoals BEFOS, CMAS en Sport Vlaanderen.

Art. 2.  Respect voor de Code

Alle NELOS-duikers, -duikleiders en -instructeurs zijn een voorbeeld voor de duikcentra 
waar zij vertoeven. Zij mogen er trots op zijn deel uit te maken van een sportfederatie die 
respect, veiligheid, assertiviteit en enthousiasme hoog in het vaandel draagt. Iedere NE-
LOS-duiker zal door het respecteren van de gedragscode ongetwijfeld bijdragen tot het in 
stand houden van het aanzien dat NELOS in de wereld 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 uw clubbestuur of instructeur om hulp te bekomen inzake conformiteit met de ethiek, als-
ook om potentiële of effectieve inbreuken mede te delen, of indien u twijfels hebt inzake de procedure die 
gevolgd kan worden. Indien een instructeur niet in staat is een probleem op te lossen of indien u aarzelt om 
een probleem aan te kaarten met uw instructeur, contacteer dan het Bestuur Duikonderricht of rechtstreeks 
de Juridische Commissie om u hierbij te helpen. Er zullen geen maatregelen genomen worden tegen leden die 
met ‘goede’ wil een rapportering doen betreffende de normen en het respect 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 wet, zal een inbreuk tegen de Code, 
het Bestuur Duikonderricht en/of de Juridische Commissie en de Sportrechtbank in de mogelijkheid stellen 
disciplinaire maatregelen uit te vaardigen, die zelfs kunnen leiden tot uitsluiting en zal indien nodig, melding 
aan de gerechtelijke overheid als gevolg hebben.

Art. 3.  Een niet-discriminatie standpunt

De integriteit van een NELOS-duikleider en -instructeur is een onbetwistbaar feit.  
NELOS-instructeurs zullen alle middelen aanwenden om iedereen de kans te geven om 
kennis te maken met onze prachtige vrijetijdsbesteding ‘het sportduiken’. Iedereen die 
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zelf respect opbrengt voor deze sport, het milieu en de voorschriften zal ongetwijfeld met 
respect behandeld worden ongeacht zijn sekse, huidskleur of religie.

3.1. NELOS koestert een levensatmosfeer waarbij alle leden met respect en waardigheid moeten behandeld 
worden. NELOS is een vereniging die iedereen gelijke kansen biedt en die discriminatie noch direct, noch indi-
rect 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 een toepasse-
lijke wet of reglement. Het NELOS-Duikonderricht 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, en kan, maar is niet 
beperkt tot, ongewenste seksuele benadering, ongewenste of suggestieve aanraking van betrokkene zelf of 
van derden, seksueel taalgebruik, insinuaties, suggesties omvatten.

3.3. NELOS zal bedreigingen van zijn 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 de sportbeoefenaar wet-
tig 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 min-
derjarigen, met het Internationaal Kinderrechtenverdrag. Om competitievervalsing te vermijden kan door 
NELOS of zijn sportcommissie 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 worden. Binnen 
NELOS kan een bewijs van identiteit gevraagd worden voor de sportdisciplines die onder de bevoegdheid van 
de Sportcommissie vallen (zwemmen met vinnen, onderwaterhockey en vrijduiken).

3.3.3. NELOS en de bij haar aangesloten clubs/scholen verbinden er zich toe 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 vreemde-
ling België binnenkomt of er verblijft, wanneer hij daarbij:
• ten opzichte van de vreemdeling direct of indirect gebruik maakt 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 mensenhandel gestraft met een gevangenisstraf of een 
boete.

3.3.4. NELOS en de bij haar aangesloten clubs/scholen verbinden er zich toe 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;
• 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-
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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 overeenstemming 
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

Elke NELOS-verantwoordelijke is erop getraind en geschoold om een zekere professionali-
teit uit te stralen en daadwerkelijk verantwoordelijkheid te nemen. Hij zal een werksfeer in 
de hand werken die, met oog voor de veiligheid, aangenaam is en waar iedere NELOS-dui-
ker 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 de verantwoordelijken en de 
leden wordt verwacht dat zij hun verantwoordelijkheid op een professionele manier nemen zonder hierbij 
onder invloed van drugs, alcohol of andere producten te zijn, die het uitvoeren van hun NELOS-bezigheid, 
hun besluitvormingsvermogen of hun prestaties kan 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 een erfgoed dat wij onze nakomelingen ook in ongeschonden pracht willen nalaten 
en laten bewonderen. Elke NELOS-duiker aanvaardt, door deze sport uit te oefenen, de 
verantwoordelijkheid om alles in het werk te stellen om het onderwaterleven onverstoord 
te laten.

5.1. Het NELOS-duikonderricht engageert zich om de bescherming van het milieu en meer specifiek het on-
derwatermilieu te bevorderen. Het is de bedoeling dat elke verantwoordelijke dit engagement respecteert 
en uitdraagt zodat het uitoefenen van onze sport bijdraagt tot duurzaamheid en een verantwoordelijkheids-
gevoel tegenover de natuur en het milieu.

5.2. De NELOS-instructeurs en -duikleiders zullen 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
NELOS-duikers kunnen er terecht fier op zijn deel uit te maken van een sportorganisatie 
die veiligheid en gezondheid op alle mogelijke manieren poogt te bevorderen. Reglemen-
ten en richtlijnen inzake de veiligheid en de gezondheid worden voortdurend aangepast 
aan de nieuwste technieken, de meest recente informatie inzake duikgeneeskunde en 
vernieuwde opleidingstechnieken. NELOS-instructeurs zullen hierin een voorbeeldfunctie 
hebben en bijdragen tot de ontwikkeling van een veilige en gezonde vrijetijdsbesteding.

6.1. NELOS engageert zich om zijn leden een optimale gezonde en veilige sport aan te bieden. De NELOS-com-
missies en -comités vaardigen hierom strenge regels uit. Overeenkomstig zullen de instructeurs en duiklei-
ders de gepubliceerde regels van de Commissie Duikonderricht respecteren en ze door ondergeschikten la-
ten respecteren. Iedere instructeur en duikleider dient op de hoogte te zijn van de NELOS-richtlijnen inzake 
de duikgeschiktheid en moet elk lid dat hieraan niet voldoet verplichten de nodige stappen te ondernemen 
om zich in regel te stellen.

6.2. Hij/Zij 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. De duikleiders en instructeurs moeten zich voortdurend op de hoogte houden van de veiligheidsvoor-
schriften die door NELOS, lokale overheden, lokale duikscholen of toepasselijke verzekeringsreglementen 
voorgeschreven worden. Hij/Zij zal de aanpassingen en wijzigingen uitgevaardigd door de Commissie Duikon-
derricht opvolgen en zich up-to-date houden.

6.4. De leden moeten hun verantwoordelijken, bestuursleden en/of instructeurs op de hoogte brengen van 
alle ongevallen of van omstandigheden die een gevaar kunnen betekenen zodat een tijdig onderzoek kan 
gevoerd worden en de nodige stappen kunnen genomen worden om het probleem te voorkomen of op te 
lossen. Vanaf het ogenblik dat het kader (duikleiders of instructeurs) kennis heeft van de situaties en om-
standigheden die een gevaar kunnen betekenen voor de gezondheid en de veiligheid van de leden moeten 
zij de nodige stappen ondernemen om een oplossing voor dit probleem te zoeken. Desnoods kan hierbij een 
instructeur of het Bestuur Duikonderricht geraadpleegd worden.

Art. 7.  Instructeursschap

NELOS-instructeurs hebben de reputatie goede duikers te zijn, streng en onkreukbaar.
Zij zullen hun sportfederatie in het hart dragen en deze liefde ook uitstralen tegenover de 
buitenwereld. Persoonlijke belangen zullen bij hen nooit opwegen tegenover het engage-
ment dat ze genomen hebben tegenover NELOS en zijn duikonderricht.

7.1. Door de functie van instructeur of duikleider te aanvaarden maak je integraal deel uit van de lei-
dinggevende personen binnen de grote NELOS-familie.  Een leidinggevend persoon van NELOS moet 
administratief en organisatorisch verantwoordelijkheid kunnen dragen, kunnen instaan voor de op-
leiding en/of begeleiding van duikers, de regels en de geest van NELOS en de Commissies  Duikonder-
richt toepassen, uitdragen en promoten, loyaal zijn aan NELOS, BEFOS en CMAS  en Sport Vlaanderen. 
                     
We kunnen alzo  4 hoekstenen distilleren die de basis vormen voor een goede instructeur en duikleider: 1. 
Kennis, 2. Loyaliteit, 3. Assertiviteit en 4. Enthousiasme.

• Kennis: Elke instructeur en duikleider moet de kennis bezitten overeenkomstig zijn verantwoordelijkheid 
en dient zich te interesseren en zich aan te passen aan nieuwe gegevens, nieuwe inzichten en opvat-
tingen. Hoe meer kennis hij bezit, hoe meer respect hij zal ondervinden en hoe geloofwaardiger hij zal 
overkomen. Kennis is de waarborg van zijn gezag.

• Loyaliteit: Een kaderlid is loyaal tegenover zijn bedrijf, vereniging of organisatie. Hier hoort een zekere 
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korpsgeest, een zeker samenhorigheidsgevoel, een zekere fierheid en discipline bij. De reglementen en 
normen moeten alzo eensgezind overgebracht worden naar alle leden van onze Liga.

• Assertiviteit: Een instructeur of duikleider moet een vriend zijn in de assertieve betekenis van het 
woord. Hij moet zich willen inzetten en wederzijds respect afdwingen door de regels en de normen van 
het duikonderricht toe te passen en de vrede te bewaren met ieder ondergeschikte. 

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

• Enthousiasme: Een instructeur en duikleider moet enthousiast zijn, hij moet steeds opnieuw kunnen 
motiveren en zijn enthousiasme moet aanstekelijk werken op zijn omgeving; hij moet de ‘geest’ van  
NELOS uitstralen en zich niet laten afschrikken door de resem van verplichtingen en verantwoordelijkhe-
den die hij aanvaardt door de functie van instructeur of duikleider waar te nemen.

7.2. Alle instructeurs hebben een vertrouwenspositie met NELOS en hebben bijgevolg de plicht zich loyaal 
te gedragen tegenover de Liga en de Federatie. Zij moeten elke relatie of activiteit vermijden 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 mag nooit gebaseerd 
zijn op persoonlijke belangen of belangen van familieleden en moeten steeds genomen worden met het oog 
op de belangen van NELOS en zijn leden.

7.4. Instructeurs dienen zich loyaal te gedragen en uitsluitend de activiteiten van NELOS te promoten. Het is 
hen verboden een commerciële handeling uit te voeren in België in het kader van de door NELOS verleende 
bevoegdheden inzake het duikonderricht. Het is een instructeur eveneens verboden organisaties met gelijk-
aardige activiteit te ondersteunen en/of te promoten.

7.5.  Instructeurs mogen hun positie niet misbruiken om geld, geschenken of gratis diensten op te eisen.

Art. 8.  Informatieverzoek van de overheid

NELOS-instructeurs en -verantwoordelijken hebben een doorgedreven verantwoordelijk-
heidsgevoel en zullen het doorgeven van informatie op gepaste wijze doen met respect 
tot de privacyregels

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

8.2. Indien het gaat om officiële onderzoeken inzake duikongevallen waarbij men betrokken is, dient men alle 
informatie en medewerking te verstrekken die door de betrokken overheidsdiensten gevraagd worden.

Art. 9.   
Informatieverzoek van NELOS  
of een aangestelde onderzoekscommissie

Het NELOS-Duikonderricht doet de nodige inspanningen om de veiligheid en het respect 
voor onze sport te bevorderen. Hiervoor werden specialisten aangesteld die alle mogelijke 
middelen ter beschikking gesteld krijgen om dit te verwezenlijken.  
Elke NELOS-duiker zal dan ook optimaal medewerking verlenen en op deze manier recht-
streeks of onrechtstreeks bijdragen tot een nog betere veiligheid bij het beoefenen van 
onze duiksport en tot het respect van de gedragscode.

9.1. NELOS heeft binnen het kader van zijn Commissie Duikonderricht het Veiligheidscomité gemandateerd 
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om de duikongevallen te onderzoeken. Dit comité laat zich assisteren door een afvaardiging van de Genees-
kundige Commissie en heeft het recht om een diepgaand onderzoek uit te voeren naar de oorzaken van de 
ongevallen.

9.2. Elke NELOS-duiker en in het bijzonder duikleiders en instructeurs dienen een optimale en waarheidsge-
trouwe medewerking te verlenen aan een eventueel onderzoek naar een ongeval waarbij zij betrokken zijn 
of waarvan zij getuige zijn.

9.3. Elke NELOS-duiker en in het bijzonder duikleiders en instructeurs dienen een optimale en waarheidsge-
trouwe medewerking te verlenen aan een eventueel onderzoek van de Juridische Commissie.

Art. 10.  Confidentiële en persoonlijke informatie

Elke NELOS-duiker heeft recht op privacy, de NELOS-instructeurs en –verantwoordelijken 
zijn zich volledig bewust van dit recht en zullen jouw persoonlijke gegevens met uiterste 
discretie behandelen.

10.1. Elke NELOS-duiker en of NELOS-club/school zal er op toezien geen persoonlijke confidentiële informatie 
aan derden te onthullen via publieke of gelegenheidsgesprekken.

10.2. Zij mogen deze informatie slechts delen met door NELOS aangestelde en gemandateerde personen 
die hier uitdrukkelijk om verzoeken. (Juridische Commissie, NELOS-secretariaat, Bestuur Duikonderricht, Ere-
raad, 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
Elke NELOS-duiker mag er zonder schroom fier op zijn opleiding en begeleiding te genie-
ten in een sportfederatie die de nodige inspanning levert met gebruikmaking van mo-
derne en efficiënte methodes. NELOS en zijn duikonderricht sparen zich geen moeite om 
hoogtechnische middelen te gebruiken en hebben er in de voorbije jaren voor gezorgd dat 
er gebouwen, machines en software beschikbaar gesteld worden voor zijn kader. De ge-
bruikers, lesgevers en verantwoordelijken zullen steeds een verantwoordelijkheidsgevoel 
uitstralen en bijdragen tot de instandhouding en uitbouw van NELOS en zijn Commissies.

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

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

11.3. NELOS engageert zich om het intellectueel eigendom van zijn commissies te beschermen. NELOS-le-
den, -kaderleden en -instructeurs mogen geen materialen kopiëren, verdelen of veranderen zonder toestem-
ming van de auteur of zijn vertegenwoordigers.

11.4. De technische en communicatie-informatie en uitrusting die eigendom is van NELOS mag uitsluitend 
voor NELOS-doeleinden gebruikt worden. De leden, verantwoordelijken en instructeurs mogen de informati-
casystemen 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 hun paswoord.

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

• De gegevens 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 elke individuele duiker. Elke 
NELOS-duiker zal het inloggen van de duiken, de afgelegde proeven dan ook waarheids-
getrouw respecteren. Dit bevordert niet alleen de eigen veiligheid maar ook deze van de 
mededuikers. Als pluspunt kan men jaren later nog eventjes terugblikken op de ervarin-
gen die men opgedaan heeft.

12.1. Instructeurs en duikleiders engageren zich om een nauwkeurige administratie bij te houden inzake 
hun activiteiten. Dit omvat niet enkel het inloggen van de activiteiten maar eveneens moet zorg gedragen 
worden voor volgende:

• het inloggen van alle afgenomen openwaterproeven en duikleidingen in het eigen logboek met naam 
van de betrokken leerlingen, de afgelegde proef en het resultaat. De gegevens inloggen op DIVES NELOS. 

• het niet gebruiken van DIVES NELOS, ontslaat de instructeur en duikleider niet van deze verplichting.
• het bijhouden van examenresultaten waarvoor de instructeur het voorzitterschap waarnam (theoretisch 

en/ of praktisch) gedurende een periode van 3 jaar volgend op de betreffende examendata.
• het ordentelijk invullen van de diverse formulieren die ter beschikking gesteld worden van  juryvoorzit-

ters en het tijdig doorsturen van deze documenten naar de bevoegde instanties en/of personen.
• instructeurs en duikleiders moeten er eveneens op toezien dat leerlingen de duiken inloggen 
• het inloggen 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.

Art. 13.  Verantwoordelijkheid nemen

Vanaf de eerste les wordt de nodige aandacht besteed aan het nemen van acties en verant-
woordelijkheid. Deze ingesteldheid moet ertoe bijdragen dat we niet enkel een veilig gevoel 
hebben bij het uitoefenen van onze sport maar het schept ook de zekerheid dat jouw mede-
duikers overeenkomstig hun brevet of titel, de nodige hulp zullen bieden indien het onvoor-
ziene zich toch voordoet. NELOS-instructeurs genieten de reputatie tot de beste duikinstruc-
teurs in de wereld te behoren en zullen steeds hun verantwoordelijkheid opnemen!

13.1. Duikleiders en instructeurs worden geacht hun verantwoordelijkheid te nemen tegenover elke NE-
LOS-duiker. Zij hebben de plicht de NELOS-reglementering te respecteren en dit respect ook uit te dragen 
naar alle duikers. Zij zullen in elke situatie hun gedragingen conform deze regels aanpassen en indien zich 
situaties voordoen waarvoor geen duidelijke handelswijze voorgeschreven is zullen zij handelen met respect 
voor de vigerende en toepasselijke veiligheidsregels zonder anderen hierbij in gevaar te brengen.

13.2. Duikleiders en/of instructeurs hebben een leidinggevende rol bij conflictsituaties en zullen elke situ-
atie neutraal en conform de reglementering aanpakken.

13.3. Een instructeur en duikleider heeft een voorbeeldfunctie en dient het protocol inzake zijn functie en 
bevoegdheid te kennen, te respecteren en de verantwoordelijkheid die ermee in verband staat te nemen.
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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. Hij zal deze taken dan ook 
uitoefenen met respect voor zijn collega’s, zijn verantwoordelijken en zijn medewerkers.

14.1. De NELOS-hiërarchie is naast een administratieve structuur gebaseerd op een brevetten- en titelsys-
teem. Waarbij aangenomen wordt dat diegene die het hoogste brevet of de hoogste titel heeft de verant-
woordelijkheid neemt tenzij dit uitdrukkelijk anders overeengekomen is. Deze tijdelijke overdracht van ver-
antwoordelijkheid ontslaat een instructeur echter nooit van zijn eigen verantwoordelijkheid overeenkomstig 
zijn titel en hij zal steeds geacht worden overeenkomstig te handelen.

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

Het NELOS-Duikonderricht doet ernstige inspanningen om zijn kader een opleiding te 
geven waarin ‘kennis’, ‘loyaliteit’, ‘assertiviteit’ en ‘enthousiasme’ de hoekstenen vor-
men. De praktijk leert ons dat nagenoeg elke NELOS-instructeur en/of -verantwoordelijke 
zich onvoorwaardelijk gedraagt naar dit principe en dat hij/zij de gedragscode respec-
teert, 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 Raad van Bestuur NELOS, Commissie Duikonderricht, de Juridische Commissie en de Ereraad.

Brusselsesteenweg 313-315
B - 2800 Mechelen – België
Tel.: +32 15 29 04 86 | secretariaat@nelos.be

Raad van Bestuur NELOS: voorzitter@nelos.be
Commissie Duikonderricht: duikonderricht@nelos.be
Juridische Commissie: juridischecommissie@nelos.be
Ereraad: ereraad@nelos.be
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