
 

 

Notitie voor Bondsraad ter besluitvorming 

 

Betreft:  Reglement casemanagement systeem sport (CMSS) m.b.t.   

  grensoverschrijdend gedrag  

 

Van:  Bondsbestuur 

 

Aan:  Bondsraad 

 

d.d.:  11 december 2019 

 

 

Bijlage:  Reglement Case Management Systeem Sport 

 

 

Toelichting 

Vanuit de aanbevelingen uit het rapport De Vries “seksuele intimidatie en misbruik in de 

sport” uit december 2017 zijn in het afgelopen jaar een aantal praktische stappen gezet 

door NOC*NSF  i.s.m. alle bonden (voor een veiliger sportklimaat/omgeving). 

  

Eén hiervan is dat in de ALV van mei 2018 (van NOC*NSF) het voorstel is aangenomen, dat 

alle sportbonden in hetzelfde administratiesysteem gaan werken om zo een eenduidig 

overzicht te krijgen van de casuïstiek en incidenten op het gebied van seksuele intimidatie 

en misbruik in de sport. Tevens kunnen de casuïstiek en incidenten hiermee van start tot 

eind worden gevolgd, o.a. om hierover transparant te kunnen rapporteren en de 

opvolging van incidenten te kunnen volgen binnen de diverse sporten. Om de hiervoor 

genoemde doelen te kunnen realiseren, zal ook het Centrum Veilige Sport (Nederland), 

voorheen het Vertrouwenspunt Sport, gebruik maken van hetzelfde administratie systeem. 

Dit administratie systeem heeft als naam “Case Management Systeem Sport”, kortweg 

CMSS. 

 

In het CMSS kan de sportbond alleen de dossiers inzien op het gebied van 

grensoverschrijdend gedrag, matchfixing, verboden middelen gebruik en integriteit die 

betrekking hebben op de eigen sporttak. Het Centrum Veilige Sport heeft het overzicht 

over alle dossiers. 

 

Het CMSS verwerkt en bewaart per definitie – dus - (bijzondere) persoonsgegevens, met als 

doel een veilige sport voor iedereen. In de ALV van 18 november 2019 (van NOC*NSF) is 

het voorstel aangenomen om te werken met het Reglement Case Management Systeem 

Sport (bijlage). Hierin staat beschreven op welke (integere) manier wordt omgegaan met 

deze gegevens en hoe aan de wettelijke eisen wordt voldaan zoals o.a. de AVG 

voorschrijft.  

 

https://centrumveiligesport.nl/
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Om privacy gevoelige informatie, zoals persoonsgegevens van de individuele leden van 

de KNGU c.q. de sportvereniging, op te kunnen nemen in het CMSS ten behoeve van 

registratie, casuïstiek en archivering in het belang van een veilige(r) sportomgeving en 

daarmee ook sportbeoefening, is het van belang voorgesteld artikel op te nemen in het 

huishoudelijk regelement van de KNGU.  

 

Door deze toevoeging is een lid bekend met de mogelijkheid dat bij een incident 

persoons- en eventuele andere gegevens over hem/haar worden opgenomen, 

gemonitord en bewaard, met als doel landelijk een veilige sportomgeving te creëren en te 

onderhouden.  

 

Voorgesteld artikel in HHR KNGU:   

1. NOC*NSF heeft voor alle sportbonden het Case Management Systeem 

Sport (CMSS) ontwikkeld en geïmplementeerd. 

Het CMSS is een administratiesysteem waarin eenduidig overzicht is van 

alle casuïstiek en incidenten op het gebied van seksuele intimidatie en 

misbruik in de sport. De incidenten worden hiermee van start tot eind 

gevolgd. 

Het CMSS wordt beheerd door het Centrum Veilige Sport Nederland 

(CVSN). 

2. De KNGU en het CVSN voeren in het CMSS persoonsgegevens in naar 

aanleiding van signalen, meldingen c.q. incidenten op het gebied van 

seksuele intimidatie en overig grensoverschrijdend gedrag van leden.  

3. Deze informatie heeft als doel te komen tot een veilige(r) sportomgeving 

en daarmee ook sportbeoefening. Dit gebeurt door het monitoren, 

registreren en rapporteren van grensoverschrijdend gedrag in het CMSS.  

4. Deze gegevens mogen en zullen niet door de KNGU noch door NOC*NSF 

voor andere doeleinden dan hiervoor beschreven worden aangewend 

en worden ook niet aan derden verstrekt in welk vorm dan ook.  

 

De mogelijkheid voor uitwisseling van gegevens, in overeenstemming met de AVG, tussen 

de sportbonden en NOC*NSF is ook gerealiseerd door middel van het reglement dat in de 

ALV van NOC*NSF op 18 november 2019 is goedgekeurd (bijlage).  

 

Omdat we per januari 2020 gaan werken met het CMSS is het van belang dat de 

Bondsraad – vooruitlopend op de aanpassing van het HHR in april 2020 – het voorgestelde 

artikel goedkeurt. Na de goedkeuring van de Bondsraad worden de leden geïnformeerd 

over deze ontwikkeling.  

 

 

Vraag aan Bondsraad: 

De Bondsraad wordt gevraagd: 

a. In te stemmen met het nieuwe CMSS reglement, zodat dit reglement vooruitlopend 

op de aanpassing van het gehele HHR, te gebruiken is.  

b. Mandaat te geven aan het bestuur en daarmee het bureau om deze wijzigingen 

i.s.m. de statutencommissie door te voeren in het HHR.  

 


