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Seksuele intimidatie komt helaas voor in de sport, en dus ook in de schaaksport. Elke
vorm van seksueel gedrag die iemand als ongewenst of gedwongen ervaart, is
seksuele intimidatie. Het gaat er dus niet om hoe iemand het bedoelt, maar om hoe
de ander het ervaart.
Wat is seksuele intimidatie?
NOC*NSF hanteert de volgende definitie van seksuele intimidatie in de sport:
enige vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag met een
seksuele connotatie (duiding) dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid
van de persoon wordt aangetast, in het bijzonder wanneer een bedreigende,
vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende situatie wordt gecreëerd.
Onder seksuele intimidatie zijn mede begrepen de in de artikelen 239 t/m 250
(Titel XIV: Misdrijven tegen de zeden) van het Wetboek van Strafrecht strafbaar
gestelde feiten.
Gedragsregels
De KNSB keurt seksuele intimidatie in de schaaksport sterk af en neemt het
bestrijden er van serieus. NOC*NSF heeft gedragsregels voor begeleiders opgesteld
ter preventie van seksuele intimidatie in de sport. Als lid van NOC*NSF heeft ook de
KNSB zich aan deze gedragsregels gecommitteerd. Deze elf gedragsregels zijn zowel
gericht op preventie als op repressie (zie G4a).
VOG regeling
Een andere preventieve maatregel in de strijd tegen seksuele intimidatie is het eisen
van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) van vrijwilligers in de sport. VOG’s kunnen
onder bepaalde voorwaarden gratis worden aangevraagd door een vereniging voor
vrijwilligers die met minderjarigen werken.
Per 1 januari 2015 worden alleen VOG’s die digitaal zijn aangevraagd vergoed door
een regeling van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Zie:
https://www.justis.nl/producten/vog/gratisvogvoorvrijwilligers/
Het stappenplan zie er als volgt uit:
1.
Meld uw vereniging aan via www.gratisvog.nl
2.
Vraag E-Herkenning aan
3.
Zet de VOG klaar voor uw vrijwilliger
4.
De vrijwilliger logt in met DigiD en rondt de aanvraag af
5.
De vrijwilliger levert zijn VOG in bij de vereniging
Voor u als vereniging een besluit neemt over het aanvragen van gratis VOG’s is het
raadzaam om de informatie op http://www.nocnsf.nl/vog even goed door te lezen.
Vertrouwenspunt Sport
Seksuele intimidatie is een voorbeeld van ongewenst gedrag in de sport, andere
ongewenste gedragingen zijn bijvoorbeeld doping gebruik, en matchfixing. NOC*NSF
heeft een Vertrouwenspunt Sport opgericht om al dit soort onwenselijke zaken in de
sport aan te pakken. Meer informatie is te vinden op de website
www.vertrouwenspuntsport.nl. Via deze website kun je ook alle informatie vinden
rondom grensoverschrijdend gedrag http://www.nocnsf.nl/grensoverschrijdendgedrag
Waar kan ik mijn verhaal kwijt?
Bij het Vertrouwenspunt Sport kun je vragen stellen of meldingen doen over zaken
die mogelijk in strijd zijn met de regels, waarden en normen in de sport. Dat kunnen
persoonlijke dilemma’s of vervelende ervaringen zijn, maar je kunt er ook terecht
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wanneer je grensoverschrijdend gedrag van anderen wilt melden. In een
vertrouwelijk gesprek met een vertrouwenspersoon of adviseur bespreek je wat je
dwars zit en welke stappen je zou kunnen zetten om het aan te pakken. Je houdt zelf
altijd de regie op wat er met je verhaal gedaan wordt.
Zit je ergens mee? Bel het Vertrouwenspunt Sport, 0900 – 202 55 90 (gratis). Het is
ook mogelijk om via WhatsApp contact op te nemen met het Vertrouwenspunt Sport
via 06-53646928 (uitsluitend WhatsApp).
Hoe dien ik een klacht wegens seksuele intimidatie in?
Klachten kunnen gemeld worden bij de vertrouwenscontactpersoon van de KNSB.
Deze zal u informeren over de procedure. De KNSB is aangesloten bij het Instituut
Sportrechtspraak (ISR) voor de tuchtrechtelijke afhandeling - zie G4b.
Voor het indienen van een klacht kunt u mailen met de vertrouwenscontactpersoon
van de KNSB.
e-mail: vertrouwenscontactpersoon@schaakbond.nl
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