Regeling tegen ongewenst gedrag

Het bestuur van de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie (hierna te noemen: Atletiekunie),
overwegende:
 dat de Atletiekunie de ’13 aanbevelingen voor Goed Sportbestuur’ (uitgave NOC*NSF, maart
2005) volledig onderschrijft;
 dat de Atletiekunie de tuchtrechtspraak op het gebied van doping, seksuele intimidatie en
matchfixing heeft ondergebracht bij het Instituut Sportrechtspraak (ISR) en dit ook statutair heeft
verankerd;
 dat klachten, geschillen en protesten die zich voordoen tijdens wedstrijden onder de zeggenschap
van de wedstrijdleider vallen en ter plekke afgehandeld kunnen worden;
 dat de Atletiekunie voor de afwikkeling van overige klachten, bezwaren en geschillen een
specifieke ’Klachten-, bezwaren- en geschillenregeling Atletiekunie’ heeft opgesteld;
 dat ongewenst of grensoverschrijdend gedrag zich niet beperkt tot seksuele intimidatie, maar ook
zaken betreft als matchfixing, dopinggebruik, pesten, racisme, levensbedreigende eetstoornissen,
discriminatie en verbaal en/of fysiek geweld;
 dat ook voor de melding van ongewenst gedrag een grote mate van zorgvuldigheid noodzakelijk
is, zowel in het belang van de klager als dat van de beklaagde;
besluit tot het vaststellen van de volgende Regeling tegen ongewenst gedrag.

Artikel 1. Ongewenst of grensoverschrijdend gedrag
Onder ongewenst of grensoverschrijdend gedrag worden alle vormen van gedrag geschaard die
ingaan tegen de regels van de sport of die de integriteit van de sport of de sporter aantasten. Het kan
daarbij gaan om doping, matchfixing, seksuele intimidatie, maar ook over eetstoornissen,
discriminatie, racisme, pesten en verbaal en/of fysiek geweld.

Artikel 2. Melding
1. Bij het vermoeden van of het ervaren van ongewenst of grensoverschrijdend gedrag is de
Vertrouwens Persoon (VP) of Vertrouwens Contact Persoon (VCP) van de vereniging het eerste
aanspreekpunt.
2. Bij afwezigheid van een VP of VCP binnen de vereniging kan ook melding gemaakt worden bij de
Vertrouwens Contact Persoon van de Atletiekunie.
3. Na een melding kan, afhankelijk van de ernst van de melding, door de Atletiekunie eerst zelf een
onderzoek met hoor en wederhoor worden uitgevoerd.
4. In ernstige gevallen kan ook rechtstreeks contact worden opgenomen met het Vertrouwenspunt
Sport van NOC*NSF (zie ook artikel 4 lid 3).
5. De melding kan geschieden door het slachtoffer, door direct betrokkenen bij het slachtoffer (zoals
ouders), door relatieve buitenstaanders die getuige zijn geweest of vermoedens hebben van
ongewenst gedrag, alsmede door de Atletiekunie.

Artikel 3. Vertrouwens Contact Persoon en Vertrouwens Persoon
1. De vertrouwenscontactpersoon (VCP) is in principe uitsluitend aanspreekpunt en
procesbegeleider bij een melding. Een VCP doet zelf geen onderzoek of bemiddelingspoging,
maar signaleert, brengt betrokkenen op de hoogte van procedures en instanties en verwijst,
afhankelijk van de ernst van de melding, door naar passende en deskundige hulp.
2. In tegenstelling tot de VCP is de Vertrouwens Persoon (VP) wel opgeleid om een melding omtrent
ongewenst gedrag in behandeling te nemen.
3. Zowel de VCP als de VP binnen de vereniging kunnen worden benaderd voor vragen of advies
over hoe om te gaan met ongewenst gedrag.
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Artikel 4. Vertrouwenspunt Sport NOC*NSF
1. Bij het Vertrouwenspunt Sport van NOC*NSF kunnen sporters, begeleiders en anderen 24 uur per
dag terecht met zowel vragen als meldingen over zaken die mogelijk in strijd zijn met de regels en
die de integriteit van de sporter of de sport aantasten.
2. Niet alleen het slachtoffer van grensoverschrijdend gedrag kan een beroep doen op een van de
Vertrouwenspersonen van het Vertrouwenspunt Sport. Ook de beklaagde kan zich laten bijstaan
door een VP, evenals het bestuur van een vereniging die geconfronteerd wordt met
grensoverschrijdend gedrag. Een VP kan in een specifieke casus uiteraard slechts één partij
bijstaan, en de verschillende VP’s binnen één casus hebben daarover onderling geen overleg.
3. Het Vertrouwenspunt sport is te bereiken via:
Telefoon: 0900 – 202 55 90,
What’s app: 06- 53 64 69 28
Mail: vertrouwenspuntsport@nocnsf.nl.
Melden kan ook anoniem, via www.speakupfeedback.eu/web/vertrouwenspuntsport

Artikel 5. Aangifte
1. In ernstige gevallen van grensoverschrijdend gedrag op het gebied van seksuele intimidatie,
doping en matchfixing kan hiervan melding worden gemaakt bij het Instituut Sportrechtspraak
(ISR). (Tel: 020 – 8463231; email: h.vanaller@isr.nl).
2. De Tuchtcommissie ISR is conform de statuten van de Atletiekunie bevoegd te toetsen of sprake
is van overtreding van de geldende reglementen van het ISR en heeft indien van toepassing de
bevoegdheid recht te spreken en sancties op te leggen.
3. Naast aangifte bij het ISR blijft altijd de mogelijkheid bestaan om aangifte bij de politie te doen.
4. De VCP of VP kan zowel bij aangifte ISR als bij aangifte bij de politie adviseren.

Artikel 6. Titel
Deze regeling kan worden aangehaald als ‘Regeling tegen ongewenst gedrag’.

Voor advies voorgelegd aan de Unieraad van de Atletiekunie en daarna vastgesteld door het bestuur
van de Atletiekunie,
Arnhem, 24 mei 2018.
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