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Voorwoord 

 

Naar aanleiding van incidenten in de sport op het gebied van seksuele intimidatie en het 

onderzoek door de Commissie De Vries dat naar aanleiding daarvan is ingesteld, zijn uit zijn 

rapport “Seksuele intimidatie en misbruik in de sport” uit december 2017 meerdere 

aanbevelingen opgepakt.  

 

Eén hiervan is in de AV van mei 2018 aangenomen, namelijk dat alle sportbonden in hetzelfde 

registratie systeem 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, te weten het “Case 

Management Systeem Sport”, kortweg CMSS. Tevens kunnen de casuïstiek en incidenten hiermee 

van start tot eind worden gevolgd, o.a. om hierover transparant te kunnen rapporteren en 

incidenten te kunnen volgen binnen de diverse sporten. Ook het Centrum Veilige Sport 

Nederland, voorheen het Vertrouwenspunt Sport, zal gebruik maken van het CMSS. 

 

Het CMSS zal meer registreren dan alleen seksuele intimidatie en misbruik, onder meer ook 

andere vormen van grensoverschrijdend gedrag, zoals intimidatie, pesten, discriminatie en 

agressie en geweld, als ook andere integriteitsschendingen zoals matchfixing, het gebruik van 

doping en fraude. 

 

Na een uitgebreid offerte traject met alle betrokken partijen, waaronder de sportbonden, is het 

CMSS gegund aan People InTouch. NOC*NSF is hoofdgebruiker van het systeem en geeft vanuit 

het Centrum Veilige Sport Nederland de sportbonden toegang tot het systeem. 

 

Dit Reglement Case Management Systeem Sport is bedoeld om de privacy gevoelige informatie, 

met name (Bijzondere) Persoonsgegevens, te beschermen, overeenkomstig de wet Algemene 

Verordening Gegevensbescherming. 
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1 Begrippen 

1. Beheerder: de functionaris binnen NOC*NSF die, namens het Centrum Veilige Sport 

Nederland, dat deel uitmaakt van NOC*NSF, en verantwoordelijk is voor het beheer van 

het CMSS. 

2. Betrokkene: iedere natuurlijke persoon van wie (Bijzondere) Persoonsgegevens zijn 

verzameld in het CMSS. 

3. Bijzondere Persoonsgegevens: gevoelige Persoonsgegevens, zoals doch niet uitsluitend, 

gegevens met betrekking tot ras/etnische afkomst, godsdienst, seksueel gedrag, 

geaardheid, gezondheid, strafrechtelijke gegevens omtrent (vermoedens van) 

grensoverschrijdend gedrag, dan wel de sanctionering van grensoverschrijdend gedrag; 

4. (Bijzondere) Persoonsgegevens: zowel Bijzondere Persoonsgegevens als 

Persoonsgegevens; 

5. CMSS: Case Management Systeem Sport (van de koepelorganisatie NOC*NSF, welke 

wordt beheerd door het Centrum Veilige Sport Nederland). Een registratie systeem voor 

meldingen, incidenten betreffende Schending van de integriteit in de sport.  

6. Melder: een ieder die kennis krijgt van (een vermoeden van) een incident betreffende een 

Schending van integriteit in de sport. 

7. Persoonsgegevens: de door middel van het CMSS verwerkte gegevens op grond waarvan 

natuurlijke personen geïdentificeerd kunnen worden. Dit betreft informatie die ofwel 

direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon is te herleiden, zoals bijvoorbeeld maar 

niet uitsluitend personalia, contactgegevens (adres, woonplaats, postcodes met 

huisnummer), werkgegevens en telefoonnummers. 

8. SpeakUp: een geïntegreerd web-, telefoon- en casemanagementsysteem (van People 

InTouch) voor het anoniem melden van misstanden, zoals Schending(en) van integriteit 

in de sport, waarbinnen kan worden gecommuniceerd met de (anonieme) melder. 

9. Sportbond: de Sportbond(en), gewoon lid of aspirant lid van NOC*NSF. 

10. Verantwoordelijke: de functionaris binnen de Sportbond die verantwoordelijk is voor (het 

gebruik) van het CMSS, voor dat deel dat betrekking heeft op de Sportbond.  

11. Verwerken (dan wel Verwerking): elke handeling of elk geheel van handelingen met 

betrekking tot (Bijzondere) Persoonsgegevens, waaronder in ieder geval doch niet 

uitsluitend begrepen het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, 

raadplegen, gebruiken, ter beschikking stellen alsmede het met elkaar in verband 

brengen, uitwissen of vernietigen van (persoons)gegevens. 

12. Verwerker: de persoon of personen, als bedoeld in artikel 5 lid 2, die het CMSS gebruiken 

onder verantwoordelijkheid van de Verantwoordelijke of de Beheerder. 

13. Schending(en) van integriteit in de sport: dit betreft onder meer doch niet uitsluitend 

schendingen op het gebied van seksuele intimidatie (waaronder mede begrepen 

misbruik) en ander grensoverschrijdend gedrag zoals intimidatie, pesten, agressie, 

geweld en discriminatie, als ook matchfixing, (gebruik van) doping, fraude en corruptie. 
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2 Algemene bepalingen 

1. Dit reglement is van toepassing op NOC*NSF, de Sportbond en de individuele leden - 

natuurlijke personen - van de Sportbond.  

2. Ook niet bij NOC*NSF aangesloten sport gerelateerde organisaties kunnen gebruik 

maken van de diensten van het Centrum Veilige Sport Nederland, waaronder het CMSS, 

een en ander uitsluitend op basis van een overeenkomst tussen NOC*NSF  en de 

betreffende organisatie.  

In dit geval zullen van de Melder en de Betrokkene op basis van de hiervoor genoemde 

overeenkomst door de Verwerker (Bijzondere) Persoonsgegevens worden Verwerkt 

overeenkomstig artikel 5. 

3. Dit reglement is van toepassing op het Verwerken van (Bijzondere) Persoonsgegevens - 

in het kader van een veilig sportklimaat - die door (de Verantwoordelijke en/of Verwerker 

van) de Sportbond alsmede door (de Beheerder en/of Verwerker van) NOC*NSF worden 

ingevoerd in het CMSS.  

4. Dit reglement wordt bij gewone meerderheid vastgesteld door de Algemene 

Vergadering van NOC*NSF. 

 

3 Verantwoordelijken 

1. De Beheerder van het CMSS is de door NOC*NSF aangestelde coördinator Centrum 

Veilige Sport Nederland. 

2. De Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking binnen de Sportbond is de 

aangestelde ‘functionaris integriteit/integrity’. 

3. NOC*NSF heeft de functie van Functionaris Gegevensbescherming ingesteld ter 

bewaking van de richtlijnen rond de Verwerking en bescherming van (Bijzondere) 

Persoonsgegevens. De functionaris is bereikbaar via privacy@nocnsf.nl. Hiervan is 

melding gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

 

4 Doeleinden, grondslag en Verwerking (Bijzondere) Persoonsgegevens 

1. De Verantwoordelijke en/of Verwerker voert in het CMSS (Bijzondere) Persoonsgegevens 

in, in dat deel dat ter beschikking is gesteld voor de betreffende Sportbond.  

2. De Verantwoordelijke en/of Verwerker verwerkt (Bijzondere) Persoonsgegevens 

uitsluitend, wanneer deze Verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van de belangen 

van de Sportbond en zijn leden, namelijk om een veilig sportklimaat te waarborgen en 

datgene te verrichten van al hetgeen dat hiermee verband houdt of bevorderlijk kan zijn. 

 

mailto:privacy@nocnsf.nl
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3. De Beheerder en/of Verwerker verwerken (Bijzondere) Persoonsgegevens uitsluitend, 

wanneer deze Verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen 

belang, namelijk om te komen tot een veilige(r) sportomgeving en daarmee ook de 

sportbeoefening en datgene te verrichten van al hetgeen dat hiermee verband houdt of 

bevorderlijk kan zijn. 

4. In ieder geval gaat het om de Verwerking van de hiernavolgende (Bijzondere) 

Persoonsgegevens: 

a. Gegevens van de Melder: 

voor- en achternaam, initialen, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres en land 

van de Melder. Ook Bijzondere Persoonsgegevens van de Melder kunnen 

onderdeel zijn van de meldingsgegevens, indien de Melder hiermee heeft 

ingestemd.  

b. Gegevens over het signaal, de melding, het incident als ook Betrokkene:  

dit betreft gegevens van personen die bij het signaal, melding, het incident dan 

wel de behandeling casu quo sanctionering daarvan betrokken zijn. Het gaat dan 

om gegevens die volgen uit de behandeling van het signaal, de melding, het 

incident waaronder bijvoorbeeld de klacht, tuchtrechtelijke procedure ja/nee,  de 

maatregel,  de sanctie, het hoger beroep en de communicatie hieromtrent, als 

ook Persoonsgegevens van of over Betrokkene en aanvullende 

Persoonsgegevens voor zover noodzakelijk voor het onderzoek alsmede voor 

een eventuele tuchtrechtelijke afhandeling van het signaal, de melding of het 

incident.  

Indien van belang in verband met de veiligheid binnen de sport worden tevens 

Bijzondere Persoonsgegevens van of over Betrokkene in het CMSS opgenomen. 

5. (Bijzondere) Persoonsgegevens als hiervoor in lid 4 bedoeld worden Verwerkt op basis 

van hetgeen de Melder meldt. De Verwerker doet niet aan waarheidsvinding of 

onderzoek, waardoor er mogelijk onjuistheden of onwaarheden in het CMSS worden 

opgenomen.  Indien gegevens onjuist blijken te zijn, worden deze in het CMSS door de 

Beheerder of Verantwoordelijke gerectificeerd. 

6. (Bijzondere) Persoonsgegevens die worden vastgelegd en worden aangewend ten 

behoeve van het doen van onderzoek, statistiek ter verbeteren van beleid, of het 

afleggen van verantwoording over het beleid, worden ontdaan van identificerende 

kenmerken.  
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5 Toegang en geheimhouding 

1. Toegang tot CMSS hebben, voor zover noodzakelijk voor de taakuitvoering: 

a. de Beheerder (binnen NOC*NSF); 

b. de Verantwoordelijke (binnen de Sportbond). 

2. Toegang tot CMSS hebben, uitsluitend ter Verwerking van de informatie die zij uit 

hoofde van hun functie (klankbordfunctie, ondersteuning van melder, c.q. doorverwijzing, 

e.d.) en betreffende een melding c.q. zaak ontvangen:  

a. de case managers van het Centrum Veilige Sport Nederland, die tevens toegang 

hebben tot het gehele CMSS en daarin (Bijzondere) Persoonsgegevens kunnen 

Verwerken, ook in dossiers van Sportbonden; 

b. de betreffende functionaris(sen)/Verwerker van de Sportbond, uitsluitend voor 

het voor de Sportbond beschikbare deel van het CMSS; 

c. de vertrouwenspersonen van het Centrum Veilige Sport Nederland, uitsluitend 

voor zover het meldingen c.q. cases betreft die zij in behandeling hebben. 

3. Toegang tot CMSS – uitsluitend wat betreft het systeem (niet de Verwerkingen) en ten 

behoeve van het onderhoud daarvan – heeft People InTouch als 

systeembeheerder/dataverwerker.  

Daarnaast kan People InTouch ten behoeve van het registreren van anonieme meldingen 

via SpeakUp, uitsluitend indien daartoe noodzaak bestaat en na daartoe te zijn 

gemachtigd door een notaris, toegang krijgen tot CMSS. 

4. Een ieder die in het kader van zijn werkzaamheden toegang heeft tot CMSS is verplicht 

tot geheimhouding en dient daartoe een geheimhoudingsverklaring voor onbepaalde 

tijd te tekenen. NOC*NSF en de Sportbond dragen zorg voor  ondertekening van deze 

geheimhoudingsverklaring door de betreffende personen.  

5. NOC*NSF respectievelijk de Sportbond zorgen er ieder afzonderlijk voor dat een ieder 

die in het kader van zijn werkzaamheden toegang heeft tot CMSS zorgvuldig handelt en 

over voldoende kennis beschikt om zorgvuldig met (Bijzondere) Persoonsgegevens om 

te gaan.  

6. De Beheerder kan op verzoek van de Verantwoordelijke (Bijzondere) Persoonsgegevens 

uit het CMSS verstrekken aan de Verantwoordelijke, voor zover noodzakelijk voor het 

realiseren van een veilige(re) sport.  

7. De aanklager als orgaan van de Sportbond, het bestuur van de Sportbond in wiens 

opdracht de aanklager werkzaamheden verricht dan wel de tuchtcommissie als orgaan 

van de Sportbond, kan de Verantwoordelijke binnen de Sportbond verzoeken 

(Bijzondere) Persoonsgegevens te verstrekken, voor zover noodzakelijk voor het 

onderzoek, de opsporing, vervolging en eventueel de sanctionering, alles in het kader 

van het tuchtrecht. Hiertoe is een standaard formulier ontwikkeld. 
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6 Informatierecht, inzagerecht 

1. Iedere Betrokkene van wie (Bijzondere) Persoonsgegevens zijn verzameld, heeft het recht 

zich schriftelijk of mondeling tot de Beheerder of de Verantwoordelijke te wenden met 

het verzoek om inzage, dat wil niet zeggen het verstrekken van documenten, in de 

(Bijzondere) Persoonsgegevens, om informatie over de Verwerking van (Bijzondere) 

Persoonsgegevens en kan verzoeken (Bijzondere) Persoonsgegevens te corrigeren. 

2. Een verzoek wordt in behandeling genomen indien dit verzoek schriftelijk of elektronisch 

de volgende gegevens bevat: naam en achternaam, geboortedatum en (e-mail)adres van 

Betrokkene alsmede de Sportbond waarvan Betrokkene lid is. Indien niet kan worden 

vastgesteld of degene die het verzoek doet daadwerkelijk de Betrokkene is, kan worden 

verzocht om een kopie van diens wettelijke identificatiemiddel.  

3. Bij het ter inzage geven van (Bijzondere) Persoonsgegevens worden gegevens van 

andere personen en gegevens die herleidbaar zijn tot andere personen, voor zover 

mogelijk, anoniem gemaakt. Na inzage of correctie wordt vastgelegd: de naam van 

Betrokkene, de wijze van inzage en correctie, het tijdstip en welke gegevens het betrof. 

4. Het informatierecht en het inzagerecht kunnen worden geweigerd in het belang van de 

bescherming van de Betrokkene(n), andere leden van de Sportbond, diens gezinsleden, 

en/of derden indien sprake is van een aantasting van hun rechten of vrijheden. 

5. De Beheerder of Verantwoordelijke deelt de Betrokkene zijn afwijzing op het verzoek zo 

spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen één maand na het verzoek tot inzage of 

informatie mee. Dat gebeurt schriftelijk en met vermelding van de motieven voor 

afwijzing.  

6. De Beheerder kan in overleg met de Verantwoordelijke en na afweging van de betrokken 

belangen inzage geven in de (Bijzondere) Persoonsgegevens en deze verstrekken aan de 

politie en justitie, indien daartoe een wettelijke basis bestaat en/of daartoe een 

overeenkomst is gesloten. 

 

 

7 Recht op verwijdering, recht om vergeten te worden 

1. De Betrokkene kan de Verantwoordelijke en/of de Beheerder verzoeken om (een deel 

van) zijn (Bijzondere) Persoonsgegevens te laten verwijderen:  

a. indien de (Bijzondere) Persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de 

doeleinden waarvoor zij zijn verwerkt; 

b. de (Bijzondere) Persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt; 

c. op basis van een wettelijke verplichting, de (Bijzondere) Persoonsgegevens 

moeten worden gewist. 
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2. Een verzoek tot het wissen van (Bijzondere) Persoonsgegevens mag door de 

Verantwoordelijke en/of de Beheerder worden geweigerd onder meer: 

a. om redenen van een veilig(er) sport; 

b. indien (Bijzondere) Persoonsgegevens gebruikt worden voor voorkoming, 

opsporing en vervolging van grensoverschrijdend gedrag; 

c. indien een ander lid, of andere leden een aanmerkelijk belang heeft of hebben 

bij de bewaring van gegevens; 

d. om redenen die verband houden met het ook na beëindiging van het 

lidmaatschap kunnen starten met een tuchtrechtelijke procedure. 

 

8 Beveiliging 

1. NOC*NSF als ook People InTouch als systeembeheerder/dataverwerker van CMSS 

dragen zorg voor een passend beveiligingsniveau via technische en organisatorische 

maatregelen om Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen onrechtmatige 

Verwerking. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere 

Verwerking van Persoonsgegevens te voorkomen.  

2. NOC*NSF zal jaarlijks een ‘data protection impact assessment’ (DPIA) uitvoeren, waarbij 

gekeken wordt naar de privacy-risico’s en maatregelen worden getroffen om de risico’s 

te mitigeren.  

 

 

9 Bewaartermijn 

1. De (Bijzondere) Persoonsgegevens worden niet langer bewaard - in een vorm die het 

mogelijk maakt de Betrokkene te identificeren - dan noodzakelijk is voor de 

verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld en/of vervolgens 

worden Verwerkt, namelijk voor de vervulling van een taak in het algemeen belang, 

namelijk om te komen tot een veilige(r) sportomgeving en daarmee ook de 

sportbeoefening. 

2. Een dossier wordt gesloten indien en voor zover er gedurende zes maanden geen 

activiteiten plaatsvinden in het dossier, dan wel - indien de zaak aanhangig is gemaakt - 

deze zaak onherroepelijk tuchtrechtelijk is afgedaan. De bewaartermijn bedraagt 

maximaal 50 jaren vanaf het moment van sluiting van het dossier. Na afloop van de 

bewaartermijn wordt het dossier gearchiveerd. De (Bijzondere) Persoonsgegevens - als 

bedoeld in lid 1 van dit artikel - van een melding worden derhalve bewaard tot het 

dossier wordt gearchiveerd. Een gearchiveerd dossier bevat louter geanonimiseerde 

gegevens. 
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3. De bewaartermijn als bedoeld in lid 2 van dit artikel wordt gestuit op het moment dat 

zich een nieuwe melding voordoet ten aanzien van dezelfde Betrokkene. Vanaf dat 

moment gaat de bewaartermijn opnieuw lopen. Er gelden geen beperkingen aan het 

aantal keren dat een bewaartermijn kan worden gestuit. 

 

 

10 Rapportage 

1. Uitsluitend het Centrum Veilige Sport Nederland kan op basis van hiertoe ontwikkelde 

formats door NOC*NSF, data genereren ten behoeve van de volgende geanonimiseerde 

rapportages: 

a. (aantal) meldingen en Verwerkingen van de Sportbond en de opvolging daarvan; 

b. Sportbond overstijgende informatie over (aantal) meldingen, Verwerkingen en 

opvolging daarvan; 

c. Managementinformatie ten behoeve van NOC*NSF en/of de Sportbonden. Deze 

managementinformatie bevat uitsluitend Persoonsgegevens (geen Bijzondere 

Persoonsgegevens) van de lopende cases. 

2. Iedere andere vorm van het onttrekken van data uit het CMSS is verboden. 

 

 

11 Controle en toetsing 

1. NOC*NSF kent een Auditcommissie Data CMSS (hierna “Auditcommissie”), deze 

Auditcommissie ziet toe op naleving van onder meer dit reglement. Hiertoe wordt een 

reglement Auditcommissie opgesteld.  

2. De leden van de Auditcommissie worden benoemd door de Algemene Vergadering van 

NOC*NSF. 

 

of (moet nog beslissing over worden genomen) 

Ten behoeve van de controle op de naleving van onder meer dit reglement huurt NOC*NSF 

eens in de drie jaar een professionele auditor in. Deze auditor brengt daarover schriftelijk 

verslag uit aan de Algemene Vergadering. 
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Colofon 

 

 

Samenstelling 

Berty van Bockom Maas 

Marjan Olfers 

Miriam Reijnen 

 

Uitgegeven door 

NOC*NSF 

 

E-mail: privacy@nocnsf.nl  

 

 

 

Arnhem, 2019 

Dit reglement is vastgesteld tijden de Algemene Vergadering van NOC*NSF op 18 November 2019 

 

 

mailto:privacy@nocnsf.nl
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Bijlage 1 Reglement Sportbond  

 

 

 

Onderstaande tekst dient door de sportbond toegevoegd te worden aan een reglement dat van 

toepassing is op de (individuele) leden van de sportbond. Dat kan bijvoorbeeld in het algemeen 

reglement of het huishoudelijk reglement. Door deze toevoeging is een (individueel) lid van de 

sportbond bekend met de mogelijkheid dat bij een incident (bijzondere) persoonsgegevens en 

eventuele andere gegevens over hem/haar worden opgenomen, gemonitord en bewaard, met als 

doel landelijk een veilige sportomgeving te creëren en te onderhouden.  

 

Tevens dient de sportbond het CMSS te verankeren in het privacy reglement of - statuut. De 

verwerkersverantwoordelijke (veelal de directie of directeur) dient belegd te worden in het 

Register van verwerkingen. 

 

 

 

Tekst op te nemen in een reglement van de sportbond: 

 

De [SPORTBOND] voert in het Case Management Systeem Sport (CMSS) van de koepelorganisatie 

NOC*NSF, welke wordt beheerd door het Centrum Veilige Sport Nederland, (bijzondere) 

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

seksuele intimidatie en overig grensoverschrijdend gedrag van leden.  

Deze informatie in het CMSS 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. Deze (bijzondere) persoons gegevens mogen en zullen 

niet door [SPORTBOND] 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 (bijzondere) persoonsgegevens, in overeenstemming met de 

AVG, tussen de sportbonden en NOC*NSF wordt gerealiseerd door middel van een ’Reglement Case 

Management Systeem Sport’ dat in de Algemene Vergadering van NOC*NSF wordt vastgesteld.   
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Bijlage 2 Geheimhouding 

 

 

Geheimhoudingsverklaring 

t.b.v. medewerkers [naam sportbond] die in het kader van hun werkzaamheden toegang 

hebben tot het Case Management Systeem Sport 

 

 

De heer / mevrouw [volledige naam + voorletters] (hierna: "[naam]"), geboren op 

[geboortedatum], wonende te [adres en plaatsnaam], in zijn/haar hoedanigheid van [functie] 

(hierna: “functie”) binnen [naam Sportbond], 

 

verklaart dat hij/zij:   

 

1. zich bewust is van het feit dat hij/zij met vertrouwelijke informatie en gegevens omgaat, zoals 

doch niet uitsluitend persoonsgegevens, zoals bijvoorbeeld personalia, contactgegevens, 

werkgegevens en telefoonnummers, als ook bijzondere persoonsgegevens zoals bijvoorbeeld 

gegevens met betrekking tot ras/etnische afkomst, godsdienst, seksueel gedrag, geaardheid 

en gezondheid, 

 

2. in het bezit is van een geldige VOG (die is aangevraagd voor de screening van personen met 

betrekking tot de hiervoor in lid 1 bedoelde rol, taak en verantwoordelijkheid), die maximaal 

vier jaar oud is. 

 

en akkoord gaat met het navolgende: 

 

3. [naam] zal zowel tijdens als na afloop van [zijn/haar] arbeidsovereenkomst / overeenkomst van 

opdracht met [naam sportbond] alle vertrouwelijke informatie die hij/zij bij de uitoefening van 

zijn/haar functie - en daarmee tevens de toegang tot het Case Management Systeem Sport - 

ter kennis komt, strikt geheimhouden, 

 

4. In het bijzonder zal [naam] geheimhouding naleven met betrekking tot alle (bijzondere) 

persoonsgegevens die [hem/haar] vanuit zijn/haar functie en werkzaamheden als bedoeld 

onder sub 1 ter kennis komt.  

 

5. Schending van de geheimhoudingsverplichting zoals genoemd in de artikelen 2 en 3 zal een 

dringende reden voor ontslag op staande voet opleveren, 
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of (afhankelijk van of sprake is van een arbeidsovereenkomst of overeenkomst van opdracht) 

 

Schending van de geheimhoudingsverplichting zoals genoemd de artikelen 2 en 3 zal een 

grond voor opzegging door [naam sportbond] van de overeenkomst van opdracht 

opleveren. De opzegging heeft onmiddellijke werking, zonder dat [naam sportbond] hiervoor 

enige vergoeding aan [naam] verschuldigd wordt, 

 

6. [naam] is zich bewust en accepteert dat (enige) overtreding van bovenstaande resulteert in 

een direct opeisbare en niet met rechterlijke matiging vatbare boete van € 25.000 (zegge: 

vijfentwintigduizend euro) per overtreding, te vermeerderen met een bedrag van € 2.000 

(zegge: tweeduizend euro) per dag dat de overtreding voortduurt, naast het recht van [naam 

sportbond], tot het vorderen van schadevergoeding, alles met kosten en rente. 

 

 

 

Naam:  …………………………………………… Geboortedatum: ………………………………………… 

 

 

 

Datum: …………………………………………… Handtekening: ……………………………………………  
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Bijlage 3 Meldplicht besturen en begeleiders sportbonden en 

sportverenigingen 

 

 

 

Voor alle bestuurders en begeleiders van zowel sportbonden als sportverenigingen is een 

meldplicht van toepassing, waar het (een vermoeden van) een overtreding van het 

Tuchtreglement Seksuele intimidatie van de betreffende sportbond betreft. Het gaat dan om 

(vermoedens van) seksuele intimidatie en misbruik (zie hiervoor ook de Blauwdruk tuchtrecht 

seksuele intimidatie in de sport, AV mei en november 2018 van NOC*NSF, waarop het 

Tuchtreglement Seksuele intimidatie van de betreffende sportbond is gebaseerd). 

 

Het CMSS biedt een ruimere mogelijkheid dan alleen registratie van meldingen van (vermoedens 

van) seksuele intimidatie en misbruik. In het CMSS gaat het om Schending(en) van integriteit in 

de sport, dat wil zeggen naast schendingen op het gebied van seksuele intimidatie (waaronder 

mede begrepen misbruik) ook andere vormen van grensoverschrijdend gedrag zoals intimidatie, 

pesten, agressie, geweld en discriminatie, als ook matchfixing, (gebruik van) doping, fraude en 

corruptie.  

 

De meldingen bij sportbonden en sportverenigingen als hiervoor bedoeld moeten uiteindelijk 

worden geregistreerd in het CMSS, vanwege: 

▪ het bevorderen van een veilige(r) sportbeoefening; 

▪ het mogelijk maken van een goede, krachtige opvolging van incidenten en vermoedens; 

▪ dossieropbouw ten behoeve van onderzoek door de aanklager van de sportbond en/of het 

Instituut Sportrechtspraak; 

▪ archivering ten behoeve van managementinformatie, wetenschappelijk onderzoek en het 

tegengaan van het verliezen van kennis over meldingen van grensoverschrijdend gedrag in 

de ruime zin van het woord waardoor de veiligheid van de sport in het geding is. 

Sportverenigingen moeten hun meldingen en eventuele daarover opgebouwde dossiers daarom 

doorgeven aan de sportbond, die toegang heeft tot het CMSS en de betreffende melding kan 

registreren. 

 

Het is om de hiervoor genoemde redenen ook van belang dat sportverenigingen en sportbonden 

ook oude gearchiveerde meldingen / dossiers (laten) registreren in het CMSS. 

 

Voor het opslaan van meldingen en het aanleggen van dossiers (opslaan van bijvoorbeeld 

brieven of gespreksverslagen) door de sportvereniging zijn de volgende punten van belang: 

▪ opslaan met een wachtwoord; 

▪ bepaal wie van het bestuur toegang heeft tot het dossier van de melding; 

▪ sla alle brieven, gespreksverslagen etc. op; 

▪ sla ook de notulen van genomen bestuursbesluiten (denk aan opgelegde maatregelen om de 

veiligheid te waarborgen) op. 


