High 5 voor een veilige sportcultuur

Wat is elke sportvereniging
verplicht te regelen?
Een bestuur kan veel doen om ervoor te zorgen dat

zijn afdwingbaar en een bestuur is verplicht om erop

grensoverschrijdend gedrag niet meer voorkomt

toe te zien dat deze worden nageleefd. Ook is het

binnen de vereniging. Denk bijvoorbeeld aan het

belangrijk dat een bestuur alle leden op de hoogte

maken van een visie, het uitvoeren van een

stelt van deze regels.

risico-inventarisatie, het trainen van vrijwilligers en
het opstellen van omgangsregels.

Omgangsregels die een vereniging zelf opstelt,
hebben niet dezelfde afdwingbare status als de

Niet alle preventieve stappen zijn verplicht. De bonden

volgende documenten, maar zijn wel belangrijk omdat

hebben echter een aantal afspraken gemaakt waar

ze kunnen laten welk positieve gedrag een vereniging

elke vereniging wel aan moet voldoen. Deze afspraken

nastreeft.

1. Reglement Seksuele intimidatie
Iedereen die bij een sportvereniging of sportbond zit, moet

Per 1 april 2019 is het nieuwe reglement Seksuele Intimidatie van

voldoen aan het Reglement Seksuele intimidatie. De meest

het Instituut Sportrechtspraak (ISR) in werking getreden. De bij het

recente versie van dit reglement is hier te vinden. In het

ISR aangesloten sportbonden, en dus de daar aangesloten

reglement staat beschreven wat onder seksuele intimidatie valt en

verenigingen, vallen hiermee onder de meldplicht. De

wanneer je jezelf als lid van een sportvereniging hier schuldig aan

sportbonden die niet aangesloten zijn bij het ISR moeten de

maakt. Het sporttuchtrecht reglement is soepeler opgesteld dan

verenigingen informeren wanneer voor hen het nieuwe reglement

het algemeen strafrecht. Voor de sport zijn dus ook kleinere

in gaat. Vanaf januari 2021 is dit onderdeel van de minimale

vergrijpen strafbaar en te sanctioneren. Opvolgen van

kwaliteitseisen van de sportbonden.

overtredingen is de helft van je preventie!

Het gaat dan om een vermoeden van seksuele intimidatie of

Gedragsregels voor begeleiders

misbruik. Dus ook als bijvoorbeeld een coach met een vermoeden

Voor leden die tevens begeleider zijn bij een sportbond of

van seksuele intimidatie naar de vertrouwenscontactpersoon

sportvereniging gelden extra gedragsregels. Deze worden in het

komt, moet deze hem erop wijzen dat hij meldplicht heeft bij het

reglement uitgebreid beschreven.

bestuur.

Voorbeeldregels:

Waar melden?

•

Begeleiders moeten zorgen voor een omgeving en een sfeer

Melding wordt of bij de bond of bij het Centrum Veilige Sport

waarbinnen de sporter zich veilig voelt.

gedaan als het over het bestuur gaat of als dat prettiger is voor de

Als een begeleider een vorm van seksuele intimidatie ziet,

persoon. De bestuurder moet of bij de bond melden of bij het

moet de begeleider dit onmiddellijk stoppen.

Centrum Veilige Sport.

•
•

Een begeleider let erop om geen machtsmisbruik te maken
van een sporter.

Het melden ontslaat de bestuurder er niet van een gedegen
oplossing te zoeken voor het incident. De bond en/of Centrum

Meldplicht voor bestuurders en begeleiders

Veilige Sport zijn er om iedere betrokkene bij het incident te

Vanaf januari 2020 is de meldplicht voor bestuurders én

ondersteunen.

begeleiders uiterlijk in de reglementen van de sportbonden
verwerkt en bekend gemaakt bij de verenigingen.
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Wie moet waar melden?
De vertrouwenscontactpersoon heeft géén meldplicht in het

•

Begeleiders melden bij
bestuurder van de vereniging of VCP-bond.

•

Bestuurders melden bij VCP-bond/
Centrum Veilige Sport.

•

Iedereen kan melden bij VCP-bond/
Centrum Veilige Sport.

•

Melder en VCP-bond melden in gezamenlijk
overleg bij aanklager van de bond of
Instituut Sportrechtspraak

tuchtrecht. Hij of zij moet uiteraard wel als burger voldoen aan
de meldplicht zoals in het strafrecht wordt uitgelegd: dat wil
zeggen als hij getuige is van een ernstig strafbaar feit zoals
verkrachting.
De overige leden worden opgeroepen te voldoen aan hun
meldverantwoordelijkheid.

Meer informatie over de meldplicht is op deze
website te vinden.

2. Gedragsregels ter preventie van
seksuele intimidatie in de sport
Iedereen die bij een sportvereniging of sportbond zit, moet verder

o.a. godsdienst, geslacht, seksuele oriëntatie, culturele

voldoen zijn de Gedragsregels ter preventie van seksuele

achtergrond, leeftijd of beperking.

intimidatie in de sport. Hierin staan de afspraken die de bij

•

Een begeleider mag niet verder in het privé-leven van de

NOC*NSF aangesloten bonden in 1997 hebben gemaakt over de

sporter doordringen dan nodig is voor het gezamenlijk

preventie van ongewenst gedrag. De regels zijn hier te vinden.

gestelde doel, dus bijvoorbeeld geen afspraakjes maken of

Deze regels zijn ook verwerkt in het reglement Seksuele

contact opnemen als dat niet relevant is.

intimidatie.

•

begeleider en een jeugdige sporter tot 16 jaar of een

De gedragsregels gelden voor iedereen die actief is in de

begeleider en mensen met een verstandelijke beperking zijn

vereniging of bond, zoals een begeleider, een trainer, een coach,

onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als

een fysiotherapeut, een arts, een masseur, een psycholoog, een
leider, een scheidsrechter, een bestuurder of meehelpende
familie.

Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen een

seksueel misbruik.
•

Een begeleider zal tijdens training(stages), wedstrijden en
reizen integer en met respect omgaan met een sporter en de

Voorbeeldregels:

ruimten waarin de sporter zich bevindt. Denk aan een de

•

Een begeleider moet zorgen voor een omgeving en sfeer

kleed- of hotelkamer waar de begeleider niet zomaar binnen

waarbinnen een sporter zich veilig voelt (om te bewegen). Dat

mag komen.

betekent dat er geen onderscheid mag worden gemaakt naar
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