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Voorwoord 

 

Deze scriptie heb ik geschreven in het kader van mijn afstuderen voor de master Rechtsgeleerdheid aan de 

Vrije Universiteit van Amsterdam, met als afstudeerrichting de richting Privaatrecht.  

 

Nadat ik mijn bachelor Rechtsgeleerdheid aan de Vrije Universiteit van Amsterdam had afgerond, besloot 

ik in september 2012 zowel de master Fiscaal recht als de master Privaatrecht te gaan volgen. Een keuze 

waar ik, tot op heden, zeker geen spijt van heb gehad.  

Vanwege mijn voorliefde en passie voor sport leek het mij interessant om mijn beide masterscripties te 

schrijven over sportgerelateerde onderwerpen. Ik heb er bewust voor gekozen om twee verschillende 

sportgerelateerde onderwerpen te kiezen, die geen overlap met elkaar vertonen. Zo kon ik na het schrijven 

van mijn fiscale scriptie met een frisse blik van start met de scriptie die nu voor u ligt. Uiteindelijk heb ik 

ervoor gekozen om deze scriptie te schrijven over seksuele intimidatie binnen de sport en dan 

voornamelijk over de meldingen van seksuele intimidatie die niet uitmonden in een geldige tuchtzaak. Er 

komen immers redelijk veel meldingen van seksuele intimidatie binnen bij bondsbesturen, maar slechts 

een beperkt aantal hiervan resulteert in een geldige tuchtzaak. Hier zijn diverse oorzaken voor te 

bedenken, zo kan het tuchtrecht niet toegepast worden op personen die geen lid zijn van de 

sportvereniging/sportbond en daarnaast komt het vaak voor dat seksuele intimidatie pas laat aan het licht 

komt, waardoor de verjaringstermijn inmiddels is verstreken. In deze scriptie heb ik onderzocht welke 

juridische instrumenten gebruikt kunnen worden om seksuele intimidatie binnen de sport aan te pakken in 

de gevallen dat een beroep op het tuchtrecht niet zal slagen.  

 

Nu het eind van mijn studie met het voltooien van deze masterscriptie in zicht komt, rest mij slechts nog 

dit slotakkoord te gebruiken om een paar mensen te bedanken.  

Allereerst gaat mijn dank uit naar mijn scriptiebegeleidster Marjan Olfers. Graag wil ik haar bedanken 

voor haar enthousiaste begeleiding en het interessante scriptieonderwerp waar deze scriptie over gaat. 

Daarnaast wil ik haar bedanken voor haar hulp, de nuttige kritiek en tevens haar flexibiliteit gedurende de 

zomermaanden.  

 

Tot slot wil ik van de gelegenheid gebruik maken om mijn ouders te bedanken. In mijn voorwoord voor 

mijn fiscale masterscriptie ben ik hen helemaal vergeten te benoemen, dus vandaar bij deze een extra 

woord van dank richting mijn ouders. Ik wil hen graag bedanken voor de steun gedurende mijn gehele 

studie en voornamelijk gedurende deze laatste maanden tijdens het schrijven van mijn twee 

masterscripties.  

 

Amsterdam, 21 december 2014 
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Lijst van afkortingen 
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1. Inleiding 

 

1.1.  Aanleiding van het onderzoek 

Seksuele intimidatie is een algemeen fenomeen dat in iedere samenleving kan worden teruggevonden en 

ter voorkoming waarvan ieder nationaal en internationaal rechtssysteem voorschriften en maatregelen 

kent. In deze scriptie beperk ik mij tot seksuele intimidatie binnen de sfeer van de sport nu een dergelijke 

afbakening logischerwijs voortvloeit uit het feit dat de sport een eigen dynamiek kent en op een wijze 

opereert die het mogelijk maakt om op een andere en wellicht doeltreffende wijze om te gaan met het 

probleem van seksuele intimidatie.  

Bovendien kan geconcludeerd worden dat seksueel grensoverschrijdend gedrag binnen de sport nog 

geregeld voorkomt. Vrij recent werd namelijk bekend dat de Haagse hockeytrainer Luigi C. zich 

jarenlang schuldig heeft gemaakt aan het filmen van honderden jonge vrouwen in de kleedkamer van de 

Wassenaarse hockeyclub HGC.
1
 Niet veel later bleek dat deze, eerder voor potloodventen veroordeelde

2
, 

hockeytrainer zich ook schuldig heeft gemaakt aan seksueel grensoverschrijdend gedrag bij de Haagse 

hockeyclub HDM.
3
 Dit is slechts één voorbeeld van seksueel grensoverschrijdend gedrag binnen de sport. 

Daarnaast zijn er diverse andere gevallen te onderkennen waaruit blijkt dat seksuele intimidatie binnen de 

sport geregeld voorkomt.  

 

Reeds in 2006 heeft NOC*NSF
4
, als preventieve maatregel, een zwarte lijst geïntroduceerd. Op deze lijst 

dienen alle ontuchtplegers in de sportwereld vermeld te worden. In de toekomst is het dan niet meer 

mogelijk dat een voor ontucht veroordeelde judotrainer aan het werk gaat met kinderen op een 

schaakvereniging.
5
 Momenteel kent de zwarte lijst slechts één naam. Dit heeft voornamelijk te maken met 

het feit dat de harmonisatie van de regels binnen de verschillende sportbonden de nodige tijd in beslag 

heeft genomen. Daarnaast heeft het ook te maken met het gegeven dat een tuchtrechtelijke maatregel of 

een veroordeling op basis van het strafrecht vereist is om een pleger van seksuele intimidatie op de zwarte 

lijst te krijgen.  

 

Geconcludeerd kan worden dat lang niet alle meldingen van seksuele intimidatie binnen de sport 

resulteren in een tuchtrechtelijke- of strafrechtelijke veroordeling. In 2013 waren er namelijk 57 

meldingen van seksuele intimidatie, waarvan er slechts 4 resulteerden in een tuchtzaak.
6
 Er bestaat als het 

ware een gat tussen meldingen van seksuele intimidatie en de gevallen die daadwerkelijk uitmonden in 

een tuchtzaak. Hier kunnen meerdere oorzaken aan ten grondslag liggen. Eén daarvan is gelegen in het 

feit dat het tuchtrecht louter van toepassing is op personen die lid, dan wel aangesloten, zijn bij de 

betreffende vereniging of bond. Er dient immers een juridische binding te zijn tussen de ‘dader’ en de 

bond om het tuchtrecht te kunnen toepassen.
7
 Indien een begeleider of supporter, die geen 

lidmaatschapsverhouding is aangegaan bij de betreffende vereniging, zich schuldig maakt aan ontuchtige 

                                                           
1
 Zie bijvoorbeeld: www.volkskrant.nl > Nieuws > Binnenland > Hockeytrainer filmde heimelijk honderden jonge 

vrouwen vanuit lockers, 4 september 2014. 
2
 Zie bijvoorbeeld: www.ad.nl > Nederland > Luigi C. eerder veroordeeld voor potloodventen, 5 september 2014. 

3
 Zie bijvoorbeeld: www.nrc.nl > Hockeytrainer filmde ook kleedkamer HDM, 3 oktober 2014. 

4
 Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie. 

5
 Zie bijvoorbeeld: www.ad.nl > Nederland > Zedendelicten > Veroordeelde voor ontucht werkt weer met kinderen, 

2 juni 2012. 
6
 Rapportage Auditcommissie Seksuele Intimidatie, 24 april 2014. 

7
 M. Olfers, ‘Column: Tuchtrecht’, TvS&R 2011/4.  

http://www.volkskrant.nl/
http://www.ad.nl/
http://www.nrc.nl/
http://www.ad.nl/
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handelingen met een lid van deze vereniging, zal een beroep op het tuchtrecht helaas niet slagen. Dit ziet 

men terug in een recente zaak
8
 omtrent een jonge rolstoelhockeyer, die zich seksueel geïntimideerd 

voelde door zijn coach. Doordat de coach geen lid was van de KNHB
9
 kon het tuchtrecht hier niet worden 

toegepast.  

Daarnaast kan een melding van seksuele intimidatie ook niet resulteren in een (geldige) tuchtzaak 

wanneer er sprake is van verjaring. Wanneer de verjaringstermijn
10

 is verstreken, zal een beroep op het 

tuchtrecht immers niet slagen. Sommige ontuchtige handelingen komen echter pas jaren later aan het 

licht. En óók in die gevallen is het noodzakelijk om de ontuchtpleger aan te pakken en te voorkomen dat 

hij of zij in de toekomst meer slachtoffers maakt.
11

 

 

Kortom, meldingen van seksuele intimidatie leiden niet altijd tot een (geldige) tuchtzaak. Dit betekent dat 

plegers van seksuele intimidatie niet altijd bestraft worden. Dit resulteert er in dat zij vrij rond blijven 

lopen en zich herhaaldelijk schuldig kunnen maken aan seksuele intimidatie binnen de sport. Het is 

noodzakelijk om het fenomeen van seksueel grensoverschrijdend gedrag binnen de sport onder ogen te 

zien en juridische maatregelen te treffen in situaties dat een beroep op het tuchtrecht niet zal slagen.   

 

1.2.  Probleemstelling 

De vraag die in deze scriptie centraal staat is de volgende:   

 

“Welke juridische instrumenten staan het verenigingsbestuur ten dienste om seksuele intimidatie binnen 

de sport aan te pakken?”  

 

Hierbij zal ik ook ingaan op de vraag welke van deze instrumenten het meest effectief zijn in de strijd 

tegen seksuele intimidatie binnen de sportwereld. Privacy aspecten, hoewel belangrijk, zullen niet worden 

meegenomen in deze scriptie. Vervolgens zal ik ook beoordelen wat de gevolgen voor het bestuur kunnen 

zijn bij het wel/niet optreden bij meldingen van seksuele intimidatie. Aan de ene kant behandel ik de 

vraag of het verenigingsbestuur daadwerkelijk bevoegd is om maatregelen te treffen in de strijd tegen 

seksuele intimidatie binnen de sport. En aan de andere kant zal ik beoordelen wat er gebeurt wanneer het 

bestuur besluit meldingen van seksuele intimidatie naast zich neer te leggen.  

 

1.3.  Verantwoorde methode 

Om tot een heldere beantwoording van de hiervoor genoemde hoofdvraag en de geformuleerde subvragen 

te komen, heb ik gebruik gemaakt van diverse onderzoeksmethodes, te weten literatuuronderzoek en 

jurisprudentieonderzoek.  Het literatuuronderzoek heb ik uitgevoerd aan de hand van de nodige juridische 

literatuur op het gebied van het verenigingsrecht, het tuchtrecht en de bestuurdersaansprakelijkheid. 

Daarnaast heb ik de nodige jurisprudentie bestudeerd op het gebied van seksuele intimidatie binnen de 

                                                           
8
 Rechtbank ’s-Hertogenbosch 31 oktober 2011, LJN BU2936. 

9
 Koninklijke Nederlandse Hockey Bond.  

10
 Binnen de tuchtrechtspraak van het Instituut Sportrechtspraak (ISR) geldt op grond van artikel 7, vijfde lid van 

het Tuchtreglement Seksuele Intimidatie een verjaringstermijn van twaalf jaren.  
11

 Recidive komt namelijk wel degelijk voor, zie bijvoorbeeld hockeytrainer Luigi C.: www.volkskrant.nl > Nieuws > 
Binnenland > Hockeytrainer filmde heimelijk honderden jonge vrouwen vanuit lockers, 4 september 2014 of een 
judotrainer die later weer de fout in gaat op een schaakvereniging: www.ad.nl > Nederland > Zedendelicten > 
Veroordeelde voor ontucht werkt weer met kinderen, 2 juni 2012. 

http://www.volkskrant.nl/
http://www.ad.nl/
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sport. Hierbij heb ik voornamelijk gekeken naar de jurisprudentie van het Instituut Sportrechtspraak.
12

 

Daarnaast heb ik, om een vergelijking te kunnen maken tussen de sport en het onderwijs, gekeken naar 

literatuur en jurisprudentie omtrent seksuele intimidatie op scholen. Aan de hand van de diverse bronnen 

breng ik het probleem in kaart en zoek ik naar juridische instrumenten om het gat tussen meldingen van 

seksuele intimidatie en het tuchtrecht in de sport te dichten. 

 

1.4.  Opzet 

Allereerst zal ik, in hoofdstuk 2, het probleem van seksuele intimidatie binnen de sport schetsen. Naast 

een aantal voorbeelden behandel ik in dat hoofdstuk de definitie van seksuele intimidatie, de kenmerken 

van seksuele intimidatie binnen de sport en de schade die seksuele intimidatie teweeg kan brengen. 

Tevens zal ik in dit hoofdstuk kort ingaan op recidive bij plegers van seksuele intimidatie. 

In hoofdstuk 3 zal ik vervolgens ingaan op de structuur van sportverenigingen. Voor ik over kan gaan tot 

de beantwoording van de hoofdvraag – “welke juridische instrumenten staan het verenigingsbestuur ten 

dienste om seksuele intimidatie binnen de sport aan te pakken?” – is het immers noodzakelijk om de 

structuur van sportverenigingen helder in beeld te hebben.  

Om het overzicht compleet te houden, zal ik in hoofdstuk 4 ingaan op de maatregelen die momenteel 

getroffen worden in de strijd tegen seksuele intimidatie binnen de sport. Hierbij zal ik zowel ingaan op de 

rechtsmaatregelen als de maatregelen die men in de praktijk heeft ontwikkeld om seksuele intimidatie 

binnen de sport te bestrijden.  

In hoofdstuk 5 zal ik vervolgens ingaan op bestuurlijke maatregelen in het algemeen en de tijdelijke 

beperking van de bewegingsvrijheid. In dit hoofdstuk komt naar voren dat het verenigingsbestuur in kan 

grijpen bij meldingen van seksuele intimidatie wanneer een beroep op het tuchtrecht niet zal slagen. 

De uiteindelijke beantwoording van de hoofdvraag komt daarna in hoofdstuk 6 aan bod. Daar zal ik 

bespreken welke juridische instrumenten het verenigingsbestuur heeft in de strijd om seksuele intimidatie 

binnen de sport aan te pakken. Tevens zal ik hier beoordelen welke van deze instrumenten het meest 

geschikt zijn.  

Vervolgens zal ik, in de hoofdstukken 7 en 8, ingaan op de vraag wat de gevolgen zullen zijn voor het 

bestuur bij het wel/niet ingrijpen bij meldingen van seksuele intimidatie. In hoofdstuk 7 zal ik bespreken 

hoe ver de bevoegdheid van het bestuur reikt bij het treffen van juridische maatregelen in de strijd tegen 

seksuele intimidatie. En in hoofdstuk 8 ga ik in op de vraag of het bestuur aansprakelijk kan worden 

gesteld wanneer zij meldingen van seksuele intimidatie naast zich neerlegt.  

Tot slot zal ik in hoofdstuk 9 een beknopte samenvatting geven en in de conclusie een antwoord 

formuleren op de hoofdvraag van deze scriptie.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12

 Diverse Nederlandse sportbonden zijn, met betrekking tot het tuchtrecht, aangesloten bij het Instituut 
Sportrechtspraak. Het Instituut Sportrechtspraak wordt kortweg ISR genoemd.  
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2. Seksuele intimidatie binnen de sport 

 

Om te beoordelen welke juridische instrumenten het bestuur ten dienste zouden moeten staan om seksuele 

intimidatie binnen de sport aan te pakken, is het allereerst noodzakelijk om te weten wat er precies onder 

seksuele intimidatie kan worden verstaan en welke schade het teweeg kan brengen. 

In dit hoofdstuk zal ik behandelen wat er onder seksuele intimidatie kan worden verstaan, wat de 

kenmerken van seksuele intimidatie binnen de sport zijn en welke schade seksuele intimidatie teweeg kan 

brengen. Tevens zal ik kort ingaan op recidive bij plegers van seksuele intimidatie. 

 

2.1. Definitie van seksuele intimidatie 

Seksuele intimidatie is, zoals in de inleiding reeds benoemd, een maatschappelijk probleem dat niet alleen 

binnen de sportwereld voorkomt. “De afgelopen jaren zijn er verschillende incidenten in de sport, het 

vrijwilligerswerk (kindervakantiekampen) en de kinderopvang in het nieuws geweest. Hieruit blijkt dat 

seksuele intimidatie een maatschappelijk probleem vormt.”
13

 In deze scriptie beperk ik mij echter tot het 

fenomeen van seksuele intimidatie binnen de sport. NOC*NSF heeft namelijk geconstateerd dat zowel de 

preventie als de repressie van seksuele intimidatie, oftewel het organiseren van een sociaal veilige 

sportomgeving, bij steeds meer sportbonden en sportverenigingen hoog op de agenda staat.
14

 Bovendien 

opereert de sport op een wijze die het mogelijk maakt om op een andere en wellicht doeltreffende wijze 

om te gaan met het probleem van seksuele intimidatie.  

 

Voor de definitie van seksuele intimidatie dient er echter gekeken te worden naar seksuele intimidatie als 

algemeen, maatschappelijk probleem. NOC*NSF sluit zich voor deze definitie namelijk aan bij de 

definitie van seksuele intimidatie die gehanteerd wordt in de Europese Richtlijn betreffende de 

tenuitvoerlegging van het beginsel van gelijke behandeling voor mannen en vrouwen, de toegang tot het 

arbeidsproces, de beroepsopleiding en de promotiekansen en ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden.
15

 

 

De definitie van seksuele intimidatie luidt als volgt:   

 

“seksuele intimidatie: wanneer zich enige vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag met 

een seksuele connotatie voordoet met als doel of gevolg dat de waardigheid van een persoon wordt 

aangetast, in het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende 

situatie wordt gecreëerd.”
16

  

 

NOC*NSF sluit zich geheel aan bij deze definitie. Dit betekent dat het ISR
17

 in haar Tuchtreglement 

Seksuele Intimidatie eveneens dezelfde definitie hanteert. Het ISR oordeelt dat onder seksuele intimidatie 

                                                           
13

 Toolkit Beleid Seksuele Intimidatie voor verenigingen. Een uitgave van de sportbonden en NOC*NSF, januari 
2012, p. 2.  
14

 Toolkit Beleid Seksuele Intimidatie voor verenigingen. Een uitgave van de sportbonden en NOC*NSF, januari 
2012, p. 2. 
15

 Richtlijn 2002/73/EG (PbEG 2002, L 269/15). 
16

 Richtlijn 2002/73/EG (PbEG 2002, L 269/15), onder artikel 1.  
17

 Instituut Sportrechtspraak.  
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mede zijn begrepen, de strafbaar gestelde feiten uit de artikelen 239 tot en met 250 van het Wetboek van 

Strafrecht.
18

 

 

2.2. Kenmerken van seksuele intimidatie binnen de sport  

Dat seksuele intimidatie binnen de sportwereld een probleem vormt, blijkt onder andere uit een recent 

rapport
19

 omtrent de stand van zaken bij bonden ten aanzien van enerzijds het opstellen van een 

Tuchtreglement Seksuele Intimidatie overeenkomstig de “Blauwdruk tuchtrecht seksuele intimidatie in de 

sport”
 20

 en anderzijds over meldingen van seksuele intimidatie bij bonden in 2013. In 2013 hebben maar 

liefst 21 van de 75 sportbonden meldingen van (vermoedens van) seksuele intimidatie geregistreerd. In 

totaal hebben er 57 registraties plaatsgevonden, waarvan er slechts 4 resulteerden in een tuchtzaak.
21

  

De aard van de meldingen van seksuele intimidatie is vrij divers. De meldingen lopen uiteen van seksueel 

getinte vragen, het informeren naar seksuele handelingen en het nachtleven van leden, het versturen of 

laten zien van seksueel getinte berichten of filmpjes via telefoon of sociale media tot aanrakingen of 

zoenen, relaties tussen trainer en pupil met seksuele handelingen en het in bed kruipen van een trainer bij 

een pupil.
22

 

 

Daar waar de aard van de meldingen van seksuele intimidatie zeer divers is, ziet men bij de daders en 

slachtoffers een zeker patroon ontstaan. NOC*NSF heeft in haar beleid om seksuele intimidatie binnen de 

sport te voorkomen onder meer een meldpunt van seksuele intimidatie geïntroduceerd, waar alle 

meldingen geregistreerd worden. Uit deze cijfers
23

 blijkt dat het slachtoffer in bijna alle zaken een sporter 

betreft, die over het algemeen jonger is dan twintig jaar.
24

 De daders in deze zaken zijn vrijwel allemaal 

van het mannelijke geslacht en hebben in een ruime meerderheid van de gevallen een functie als trainer, 

coach of begeleider.
25

  

 

Geconcludeerd kan worden dat het in de meeste gevallen van seksuele intimidatie binnen de sport gaat 

om een jeugdige sporter, die het slachtoffer wordt van seksuele intimidatie door zijn of haar trainer, coach 

of begeleider. Uiteraard zijn er ook andere situaties denkbaar, zoals een vrouwelijke trainster, die 

bijvoorbeeld seksueel geïntimideerd wordt door een mannelijk lid van de vereniging, of een moeder, die 

seksueel geïntimideerd wordt door de trainer van één van haar kinderen.  

De machtsverhouding tussen de dader en het slachtoffer zal in de meeste gevallen van seksuele 

intimidatie binnen de sport een grote rol spelen. Wanneer de dader macht kan uitoefenen over het 

slachtoffer, zal seksuele intimidatie vaker voorkomen.   

 

                                                           
18

 Zie artikel 2, eerste lid van het Tuchtreglement Seksuele Intimidatie van het ISR.  
19

 Rapportage Auditcommissie Seksuele Intimidatie, 24 april 2014. 
20

 Blauwdruk tuchtrecht seksuele intimidatie in de sport, 15 november 2011.  
21

 Rapportage Auditcommissie Seksuele Intimidatie, 24 april 2014, p. 5.  
22

 Rapportage Auditcommissie Seksuele Intimidatie, 24 april 2014, p. 5. 
23

 T. Vertommen, ‘Analyse van de registratieformulieren van de vertrouwenspersonen bij het Project Seksuele 
Intimidatie in de sport, 2000-2010’.   
24

 In 88,9% van de zaken tussen 2000-2010 was het slachtoffer een sporter en in 74,2% van de zaken tussen 2000-
2010 ging het hierbij om een slachtoffer dat jonger was dan twintig jaar.  
25

 In 92% van de zaken tussen 2000-2010 betrof de dader iemand van het mannelijke geslacht en in 75,2% van alle 
zaken uit 2000-2010 ging het om een dader die een functie als trainer, coach of begeleider vervulde.  
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“Diegene die het overkomt kan niet zomaar ‘dit wil ik niet’ of ‘hou eens op’ zeggen. Bijvoorbeeld omdat 

dat negatieve gevolgen voor iemand heeft – niet geplaatst worden in een team of minder goede 

sportbegeleiding – of omdat de ander overwicht heeft.”
26

 

 

Deze machtsverhouding speelt daarnaast ook een grote rol bij het aan het licht komen van seksuele 

intimidatie binnen de sport. “Hoe groter het overwicht van een pleger, hoe minder een sporter zijn of haar 

mond open zal durven doen, uit angst voor represailles, of om niet geloofd te worden. Zeker trainers die 

sporters tot hoge prestaties weten te krijgen, zullen niet snel beschuldigd worden.”
27

 

 

2.3. Schade veroorzaakt door seksuele intimidatie 

Het spreekt voor zich dat slachtoffers van seksuele intimidatie in meer of mindere mate schade op zullen 

lopen. Deze schade kan variëren van lichte psychische klachten tot fysieke klachten en zware psychische 

problemen. In sommige gevallen zullen slachtoffers van seksuele intimidatie de gevolgen hiervan vrij snel 

na de ervaring ondervinden.
28

 In dergelijke gevallen kan er snel en effectief worden opgetreden door hulp 

in te schakelen voor het slachtoffer, waardoor het probleem direct aangepakt kan worden en de 

psychische klachten in de toekomst wellicht minder hevig zullen zijn. Bovendien kan men in een 

dergelijk geval direct overgaan tot het straffen van de dader, waardoor eventuele herhaling met andere 

slachtoffers wordt voorkomen. Het komt echter ook vaak voor dat seksuele intimidatie pas jaren later aan 

het licht komt.  

 

“Omdat seksuele intimidatie zo beladen is, stoppen veel mensen de herinnering eerst ver weg. Na een tijd 

– dit kan jaren later zijn, bijvoorbeeld doordat het slachtoffer iets op televisie ziet – kunnen er dan weer 

beelden bovenkomen.”
29

  

 

In die gevallen heeft de dader in de tussentijd meerdere slachtoffers kunnen maken. Het recente verleden 

heeft immers geleerd, dat met name bij gedragingen die als seksuele intimidatie kunnen worden 

gekwalificeerd recidive (het opnieuw vertonen van dit ongewenst gedrag) vaak voorkomt.
30

 Voorbeelden 

hiervan zijn onder meer hockeytrainer Luigi C., die zich zowel bij hockeyclub HDM als hockeyclub HGC 

schuldig heeft gemaakt aan het filmen van honderden jonge vrouwen
31

, en een voor ontucht veroordeelde 

judotrainer, die later op een schaakvereniging met kinderen is gaan werken
32

. Bovendien is er een kans 

dat de verjaringstermijn verstreken is, voordat het slachtoffer actie onderneemt om de dader te straffen. 

Daarnaast komt het ook veel voor dat slachtoffers niet direct herkennen dat zij seksueel geïntimideerd 

worden. Slachtoffers van seksuele intimidatie binnen de sport zijn vaak nog erg jong en weten niet precies 

wanneer ongewenst gedrag daadwerkelijk grensoverschrijdend is. Dat zij de gedragingen van de dader 

niet fijn of niet leuk vinden betekent voor hen niet direct in alle gevallen dat zij denken dat dit gedrag 

abnormaal is en niet hoort.  

                                                           
26

 M. Cense, De andere kant van de medaille; seksuele intimidatie in de sport, Utrecht: TransAct 1998, p. 8. 
27

 M. Cense, De andere kant van de medaille; seksuele intimidatie in de sport, Utrecht: TransAct 1998, p. 25. 
28

 M. Cense, De andere kant van de medaille; seksuele intimidatie in de sport, Utrecht: TransAct 1998, p. 21. 
29

 M. Cense, De andere kant van de medaille; seksuele intimidatie in de sport, Utrecht: TransAct 1998, p. 25. 
30

 Notitie ten behoeve van de Algemene Vergadering van de Koninklijke Nederlandsche Roeibond, 28 juni 2014, p. 
1. 
31

 Zie bijvoorbeeld: www.nrc.nl > Hockeytrainer filmde ook kleedkamer HDM, 3 oktober 2014. 
32

 Zie bijvoorbeeld: www.ad.nl > Nederland > Zedendelicten > Veroordeelde voor ontucht werkt weer met 
kinderen, 2 juni 2012. 

http://www.nrc.nl/
http://www.ad.nl/
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“Seksuele intimidatie wordt vaak gepleegd door mensen die dichtbij de sporter staan: de trainer, of het 

maatje waarmee intensief getraind wordt. Het vertrouwen dat sporters in zo’n pleger hebben, maakt dat 

ze zijn gedrag niet snel misbruik zullen noemen. Van iemand waar je veel respect voor hebt, verwacht je 

immers niet dat hij misbruik van je wil maken.”
33

 

 

Het kan, kortom, veel voorkomen dat seksuele intimidatie pas jaren later aan het licht komt. De oorzaken 

hiervan lopen uiteen. Het gevolg is dat de dader in de tussentijd al meerdere slachtoffers heeft kunnen 

maken en bovendien zal er in sommige gevallen ook sprake zijn van verjaring, waardoor de dader niet 

meer gestraft kan worden. Momenteel kan er namelijk geen aangifte van seksuele intimidatie gedaan 

worden, indien de seksuele intimidatie meer dan twaalf jaren geleden heeft plaatsgevonden.
34

 Het is dus 

noodzakelijk dat sportverenigingen het probleem van seksuele intimidatie onderkennen en dat zij 

adequaat optreden bij vermoedens of meldingen van seksuele intimidatie.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
33

 M. Cense, De andere kant van de medaille; seksuele intimidatie in de sport, Utrecht: TransAct 1998, p. 12. 
34

 Zie artikel 7, vijfde lid van het Tuchtreglement Seksuele Intimidatie van het ISR. 
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3. De structuur van sportverenigingen 

 

Meldingen van seksuele intimidatie zullen over het algemeen gedaan worden bij het bestuur van de 

vereniging waar de seksuele intimidatie zich heeft voorgedaan. Het is in eerste instantie dan ook aan dit 

bestuur om adequaat op deze meldingen te reageren. Voordat ik in zal gaan op de vraag welke juridische 

middelen het bestuur ten dienste staan in de strijd tegen seksuele intimidatie, zal ik in dit hoofdstuk de 

nodige achtergrondinformatie met betrekking tot de structuur van sportverenigingen schetsen. Voor de 

beantwoording van de hoofdvraag is het immers noodzakelijk om te weten welke rol het bestuur binnen 

een sportvereniging inneemt.   

 

3.1. Gelede structuur  

Alle sportverenigingen in Nederland kennen sporters die bij hen aangesloten zijn om de betreffende sport, 

die de vereniging kenmerkt, te beoefenen. Deze sporters zullen veelal op grond van een 

lidmaatschapsverhouding verbonden zijn met de betreffende sportvereniging.
35

 De sportverenigingen 

maken deel uit van een overkoepelende, nationale sportorganisatie. De sportvereniging zal, in de meeste 

gevallen, als lid van de nationale sportbond worden aangemerkt.
36

 De nationale sportbond maakt op zijn 

beurt weer deel uit van de overkoepelende, internationale sportorganisatie. Kortom, er bestaat een gelede 

structuur in de sport.  

 

“De bijzondere gelede structuur van de sport brengt met zich mee dat de statuten van de sportclub 

afgestemd moeten zijn op de statuten van de sportbond, terwijl de sportbond op zijn beurt weer zijn 

statuten afgestemd moet hebben op die van de internationale sportorganisatie.”
37

 

 

3.2. Verenigingsrecht 

Sportverenigingen kunnen worden aangemerkt als samenwerkingsverbanden, welke een 

gemeenschappelijk doel nastreven. Ter bereiking van dat doel zijn de verenigingen bevoegd om bepaalde 

gedragsregels te stellen aan hun leden. Daarnaast zijn de verenigingen bevoegd regels te stellen aan de 

handhaving van dat gedrag. De sport heeft zich in Nederland van oudsher ontwikkeld in 

verenigingsverband.
38

 

 

“Deze juridische vorm paste het beste bij de maatschappelijke doelstellingen en laat ruimte voor eigen 

invulling van de lidmaatschapsrechten en verplichtingen.”
39

 

 

Er kunnen twee soorten verenigingen worden onderscheiden, namelijk de vereniging met volledige 

rechtsbevoegdheid
40

 en de vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid
41

. Bij een vereniging met volledige 

rechtsbevoegdheid dienen de statuten in een notariële akte te zijn opgenomen. “De vereniging met 

                                                           
35

 Artikel 2:26, eerste lid van het Burgerlijk Wetboek. 
36

 Zie bijvoorbeeld: artikel 6 van de Statuten van de KNHB. In dat artikel wordt bepaald dat als gewone leden van 
de KNHB zijn aan te merken de verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid.  
37

 H. van Staveren, Sport en recht, Nieuwegein: Arko Sports Media 2007, p. 59. 
38

 H. van Staveren, Sport en recht, Nieuwegein: Arko Sports Media 2007, p. 46. 
39

 C. Boon, ‘De verhouding tussen sportregel en rechtsregel’, Rode draad ‘Sport en recht’, Ars Aequi 1996, p. 24. 
40

 Zie onder andere artt. 2:27, eerste lid, 2:29, eerste lid en 2:43, vijfde lid van het Burgerlijk Wetboek.  
41

 Zie onder andere artt. 2:30, eerste lid en 2:43, zesde lid van het Burgerlijk Wetboek.  
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volledige rechtsbevoegdheid geldt als een volwaardige vereniging en neemt als rechtspersoon deel aan het 

rechtsverkeer en het maatschappelijke verkeer.”
42

  

Een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid hoeft aan veel minder wettelijke eisen te voldoen dan een 

vereniging met volledige rechtsbevoegdheid.
43

 Zo hoeven de statuten van een vereniging met beperkte 

rechtsbevoegdheid bijvoorbeeld niet in een notariële akte te worden opgenomen. Aan de andere kant zijn 

de bestuurders van een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid wel hoofdelijk aansprakelijk voor de 

schulden van de vereniging.
44

 Dit kan als een nadeel van deze rechtsvorm worden gezien.  Mede hierdoor 

zullen de meeste sportverenigingen kiezen voor de rechtsvorm van een vereniging met volledige 

rechtsbevoegdheid.
45

  

 

In het verenigingsrecht staat de vrijheid van vereniging centraal.
46

 Vrijheid van vereniging houdt als het 

ware in dat een groep personen ervoor mag kiezen om een vereniging op te richten naar een vorm die zij 

zelf gewenst acht. Een ander beginsel dat een belangrijke rol speelt in het verenigingsrecht is het 

gelijkheidsbeginsel.
47

 Het gelijkheidsbeginsel houdt in dat gelijke gevallen gelijk behandeld dienen te 

worden. Dit betekent echter ook dat ongelijke gevallen ongelijk behandeld mogen worden.  

 

Het verenigingsrecht wordt, evenals het rechtspersonenrecht, geregeld in boek 2 van het Burgerlijk 

Wetboek.
48

 Het gaat hierbij over het algemeen om regels van dwingend recht, waar in beginsel niet van 

afgeweken mag worden. Naast de wet wordt het verenigingsrecht beheerst door statuten, reglementen, 

besluiten en de redelijkheid en billijkheid, zoals deze is geformuleerd in artikel 2:8 van het Burgerlijk 

Wetboek. Deze categorieën zullen hieronder nader worden uitgewerkt. 

 

“De rangorde tussen deze formele rechtsgronden is dat de statuten ondergeschikt zijn aan de wet, en de 

reglementen en besluiten zijn ondergeschikt aan de statuten en de wet.”
49

 

 

3.2.1. Formele rechtsgronden  

De statuten van een sportvereniging kunnen worden aangemerkt als de grondregels van de vereniging. 

Artikel 2:27 van het Burgerlijk Wetboek noemt de onderwerpen die minimaal in de statuten vastgelegd 

dienen te worden.
50

 Daarnaast staat het de vereniging vrij om andere onderwerpen op te nemen in de 

statuten. Echter, hierbij dient opgemerkt te worden dat de statuten van een vereniging over het algemeen 

niet gemakkelijk te wijzigen zijn. Aangezien het opstellen van de statuten dient te gebeuren door middel 

van een notariële akte, dient een wijziging ook gepaard te gaan met een notariële akte. Bovendien behoeft 

een besluit tot statutenwijziging in beginsel tweederde van de uitgebrachte stemmen van de algemene 

vergadering.
51

 

                                                           
42

 F.C. Kollen, De vereniging in de praktijk, Deventer: Kluwer 2007, p. 16. 
43

 Artikel 2:30 van het Burgerlijk Wetboek.  
44

 Artikel 2:30, tweede lid van het Burgerlijk Wetboek.  
45

 Zie bijvoorbeeld de KNHB (art. 5(2) statuten), de KNZB (art. 6(1) statuten) en de KNLTB (art. 4(1) statuten).  
46

 Artikel 8 van de Grondwet en artikel 11 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.  
47

 Het gelijkheidsbeginsel is een ongeschreven beginsel in het verenigingsrecht.  
48

 Artt. 2:1-2:25 van het Burgerlijk Wetboek bevatten het rechtspersonenrecht en artt. 2:26-2:52 van het Burgerlijk 
Wetboek bevatten het verenigingsrecht.  
49

 H. van Staveren, Sport en recht, Nieuwegein: Arko Sports Media 2007, p. 52. 
50

 Artikel 2:27, vierde lid van het Burgerlijk Wetboek. 
51

 Artikel 2:43, eerste lid van het Burgerlijk Wetboek. 
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Eén van de belangrijkste grondregels van de vereniging is het doel van de vereniging.  Het doel dient dan 

ook altijd geformuleerd te worden in de statuten van de vereniging.
52

 Sportverenigingen zullen over het 

algemeen, grotendeels, dezelfde doelstelling hanteren: 

 

“De meest oorspronkelijke doelstelling van de sportvereniging (club of bond) was en is het beoefenen en 

bevorderen van één of meer bepaalde takken van sport.”
 53

 

 

De bepalingen, die in de statuten zijn opgenomen, zullen voor alle leden en organen van de vereniging 

bindend zijn.
54

 Dit betekent dat eenieder, die lid is van een vereniging, zich moet houden aan de 

bepalingen die in de statuten van die vereniging zijn opgenomen. Indien men zich niet aan deze 

bepalingen houdt spreekt men van een overtreding van de statuten en zal het tuchtrecht van toepassing 

worden geacht.  
 

 

Tegenwoordig worden er steeds meer regels vastgelegd in reglementen. Reglementen zijn immers 

eenvoudig vast te stellen en te wijzigen. Daar waar er voor een statutenwijziging of –vaststelling 

tweederde van de uitgebrachte stemmen van de algemene vergadering wordt vereist, is een gewone 

meerderheid voldoende bij een vaststelling of wijziging van een reglement.  

 

“Een reglement is een (doorgaans thematische) bundeling van regels waarin de organisatie van de 

vereniging nader is uitgewerkt, rechten en verplichtingen van de leden zijn vastgelegd en/of een in de 

vereniging te volgen werkwijze is bepaald.”
55

 

 

Bijna elke sportvereniging kent tegenwoordig een huishoudelijk reglement
56

, waarin allerlei onderwerpen 

zijn opgenomen die niet in de statuten voorkomen. Naast een huishoudelijk reglement bestaan er onder 

andere spel- en competitiereglementen
57

, reglementen die betrekking hebben op sponsoring, reglementen 

die gelden voor de professionele beoefening van de sport en reglementen die amateurbepalingen 

bevatten
58

, dopingreglementen, tuchtreglementen en eveneens reglementen die betrekking hebben op 

seksuele intimidatie binnen de sport
59

.  

Deze reglementen mogen echter niet in strijd worden geacht met de wet of de statuten.
60

 De rangorde 

zorgt er immers voor dat reglementen ondergeschikt zijn aan de wet en de statuten.
61

 

                                                           
52

 Artikel 2:27, vierde lid onder b van het Burgerlijk Wetboek. 
53

 H. van Staveren, Sport en recht, Nieuwegein: Arko Sports Media 2007, p. 46. 
54

 F.C. Kollen, De vereniging in de praktijk, Deventer: Kluwer 2007, p. 107. 
55

 F.C. Kollen, De vereniging in de praktijk, Deventer: Kluwer 2007, p. 120. 
56

 Zie bijvoorbeeld het Huishoudelijk Reglement van de KNGU, te vinden via: 
http://www.kngu.nl/bondsinformatie/huishoudelijk-reglement  
57

 Zie bijvoorbeeld het Spel- en competitiereglement van de KNLTB, te vinden via: 
http://www.knltb.nl/siteassets/1.-knltb.nl/downloads/tennissers/competitie/landelijk/competitiereglement-
2014.pdf  
58

 Zie bijvoorbeeld het Reglement amateurvoetbal en het Reglement Betaald Voetbal van de KNVB, te vinden via:  
http://www.knvb.nl/watdoenwe/spelregelsenreglementen  
59

 Zie bijvoorbeeld het Klachtenreglement Seksuele Intimidatie van de KNSB (schaakbond), te vinden via: 
http://www.schaakbond.nl/knsb/handboek/knsb-commissies-en-hun-
reglementen/Klachtenreglement%20Seksuele%20Intimidatie.pdf  
60

 Artikel 2:14 van het Burgerlijk Wetboek. 
61

 Zie hiervoor hoofdstuk 3, paragraaf 2. 

http://www.kngu.nl/bondsinformatie/huishoudelijk-reglement
http://www.knltb.nl/siteassets/1.-knltb.nl/downloads/tennissers/competitie/landelijk/competitiereglement-2014.pdf
http://www.knltb.nl/siteassets/1.-knltb.nl/downloads/tennissers/competitie/landelijk/competitiereglement-2014.pdf
http://www.knvb.nl/watdoenwe/spelregelsenreglementen
http://www.schaakbond.nl/knsb/handboek/knsb-commissies-en-hun-reglementen/Klachtenreglement%20Seksuele%20Intimidatie.pdf
http://www.schaakbond.nl/knsb/handboek/knsb-commissies-en-hun-reglementen/Klachtenreglement%20Seksuele%20Intimidatie.pdf
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Naast statuten en reglementen kunnen verenigingen bepaalde zaken ook vastleggen door besluiten te 

nemen. Binnen een vereniging zijn er diverse organen die geldige besluiten kunnen nemen.
62

 Zoals reeds 

eerder vermeld zijn de besluiten, evenals de reglementen, ondergeschikt aan de statuten en de wet. Dit 

betekent onder meer dat een besluit nietig is wanneer het in strijd is met de wet of de statuten, tenzij de 

wet anders bepaalt.
63

 

 

Tot slot wordt het verenigingsrecht ook beheerst door de redelijkheid en billijkheid, zoals deze is 

geformuleerd in artikel 2:8 van het Burgerlijk Wetboek. Dit artikel luidt als volgt: 

 

“Artikel 8 

1. Een rechtspersoon en degenen die krachtens de wet en de statuten bij zijn organisatie zijn 

betrokken, moeten zich als zodanig jegens elkander gedragen naar hetgeen door redelijkheid en 

billijkheid wordt gevorderd. 

2. Een tussen hen krachtens wet, gewoonte, statuten, reglementen of besluit geldende regel is niet 

van toepassing voor zover dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en 

billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.”
 64

 

 

Overeenkomstig het eerste lid worden de rechtspersoon en degenen die krachtens de wet en de statuten bij 

de organisatie betrokken zijn, verplicht om zich, ten opzichte van elkaar, te gedragen overeenkomstig 

hetgeen de redelijkheid en billijkheid eist. Artikel 3:12 van het Burgerlijk Wetboek speelt een belangrijke 

rol bij de vraag wat als redelijk en billijk kan worden beschouwd. Bij het bepalen van wat redelijk en 

billijk is, moet rekening worden gehouden met algemeen erkende rechtsbeginselen, met de in Nederland 

levende rechtsovertuigingen en met de maatschappelijke en persoonlijke belangen, die bij het gegeven 

geval betrokken zijn.
65

 Er dient hierbij dus eveneens rekening gehouden te worden met hetgeen partijen 

voor ogen hebben gehad.  

In het tweede lid van artikel 2:8 van het Burgerlijk Wetboek wordt de beperkende, dan wel corrigerende 

werking van de redelijkheid en billijkheid weergegeven.
66

 Deze werking behelst een vrij zwaar criterium, 

aangezien er sprake dient te zijn van onaanvaardbaarheid van de regel. “Het ‘onaanvaardbaar’ zijn, is in 

dit verband een belangrijke voorwaarde, welke ter beoordeling van de rechter is.”
67

  

 

3.3. Bestuur 

Alle sportverenigingen en sportbonden in Nederland worden bestuurd door het bestuur van de betreffende 

vereniging dan wel bond. De zogenaamde bestuursovereenkomst tussen de bestuurder en de vereniging 

komt tot stand door benoeming en aanvaarding van deze benoeming.
68

 Het bestuur van een vereniging 

kan zowel uit één als uit meerdere bestuursleden bestaan. In de sport is het gebruikelijk dat het bestuur uit 

meerdere bestuursleden bestaat, zoals bijvoorbeeld een voorzitter, een penningmeester en een secretaris.  

                                                           
62

 Artt. 2:37, vijfde lid, 2:40, 2:41a, 2:42, tweede lid en 2:48 van het Burgerlijk Wetboek.   
63

 Artikel 2:14 van het Burgerlijk Wetboek. 
64

 Artikel 2:8 van het Burgerlijk Wetboek.  
65

 Artikel 3:12 van het Burgerlijk Wetboek.  
66

 Kamerstukken II 1982/83, 17 725, nr. 3, p. 56-57. 
67

 F.C. Kollen, De vereniging in de praktijk, Deventer: Kluwer 2007, p. 14. 
68

 Artikel 2:37, eerste lid van het Burgerlijk Wetboek.  
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De taak van het bestuur is het besturen van de vereniging.
69 

Deze bestuurstaak wordt in de wet niet nader 

uitgewerkt. “Aangenomen moet worden dat onder ‘besturen’ alles begrepen dient te worden wat nodig is 

om de vereniging, gezien de doelstelling en activiteiten, in het maatschappelijk verkeer te doen 

functioneren.”
70

 Dit betekent dat de verschillende bestuursleden van de vereniging ervoor 

verantwoordelijk zijn dat de vereniging op een juiste wijze functioneert binnen het maatschappelijke 

verkeer.  

De bestuursleden zijn hier zowel individueel- als collectief verantwoordelijk voor. Het eerste lid van 

artikel 2:9 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt namelijk dat iedere bestuurder gehouden is tot een 

behoorlijke vervulling van zijn taak. Daarnaast draagt elke bestuurder verantwoordelijkheid voor de 

algemene gang van zaken en is elke bestuurder in beginsel voor het geheel aansprakelijk.
71

 Verderop in 

deze scriptie zal ik nader ingaan op de taken van het bestuur en de reikwijdte van de 

verantwoordelijkheden van het bestuur.
72

 

 

3.4. Lidmaatschap 

Zoals reeds aangegeven, heeft de sport zich in Nederland ontwikkeld in verenigingsverband. Dit betekent, 

onder meer, dat de sportvereniging een rechtspersoon is met leden.
73

 “Een vereniging kan leden en 

statutair aangeslotenen kennen.”
74

 Het Burgerlijk Wetboek formuleert het lidmaatschap van het ‘gewone’ 

lid als volgt: 

 

“Onder het lidmaatschap wordt overeenkomstig artikel 2:38 BW verstaan het stemgerechtigde 

lidmaatschap van de sporter met zijn club en/of bond.”
 75

 

 

“Het lidmaatschap ontstaat door een besluit tot toelating, nadat de betrokkene de vereniging heeft 

verzocht als lid te mogen toetreden. Het lidmaatschap kan niet eenzijdig ontstaan, noch door toedoen van 

de vereniging noch door toedoen van de verzoeker.”
76

 Dit betekent dat er sprake dient te zijn van een 

aanbod en aanvaarding. In beginsel is het aan het bestuur van de vereniging om te beslissen of iemand 

wordt toegelaten als lid.
77

 Dit heeft eveneens te maken met het beginsel van vrijheid van vereniging dat 

de vereniging toekomt. De vereniging is bevoegd om voorwaarden te stellen aan het lidmaatschap en is 

daardoor niet gehouden om eenieder als lid toe te laten. “Indien de vereniging het lidmaatschap aanbiedt 

en de ander dit aanvaardt, ontstaat een lidmaatschapsbetrekking.”
78

 Dit lidmaatschap is, op grond van 

artikel 2:34 van het Burgerlijk Wetboek, persoonlijk, tenzij de statuten van de vereniging anders bepalen.  
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In de meeste takken van sport zijn leden van een sportvereniging, door middel van hun lidmaatschap, 

automatisch verbonden aan de overkoepelende sportbond. Zo wordt in artikel 5 van de statuten van de 

KNVB
79

  bepaald dat zowel de sportverenigingen als de individuele spelers lid zijn van de KNVB. Ook 

bij de nationale volleybalbond
80

 en de Nederlandse atletiekunie
81

 bepalen de statuten dat zowel de 

afzonderlijke sportverenigingen als de individuele sporters een lidmaatschapsverhouding hebben met de 

overkoepelende nationale sportbond.  

 

“De individuele sporter is dubbel gebonden aan de bond, namelijk door zijn directe lidmaatschap en via 

het lidmaatschap van zijn club, die ook weer lid is van de bond.”
82

 

 

Dit is evenwel niet in elke tak van sport het geval. Er bestaan een aantal sportbonden, waarbij de 

individuele leden van de afzonderlijke sportverenigingen geen directe lidmaatschapsverhouding kennen 

met de overkoepelende sportbond. Dit ziet men onder meer bij de Nederlandse schaatsbond. Artikel 5 van 

de statuten van die bond bepaalt welke leden de bond kent. De individuele sporter valt hier niet onder.  

De KNHB kent in haar statuten eveneens geen individuele sporters als leden.
83

  

In de meeste gevallen zullen de afzonderlijke sportverenigingen wel een lidmaatschapsverhouding kennen 

met de overkoepelende sportbond. Deze verenigingen moeten vervolgens een soort ledencontract sluiten 

met de bond willen de reglementen van deze bond ook van toepassing zijn op de leden van de 

verschillende verenigingen.
84

  

 

De vereniging heeft op grond van de statuten
85

 de bevoegdheid om verplichtingen op te leggen aan haar 

leden. De leden zullen zich dus moeten houden aan de geschreven regels van de vereniging. Daarnaast 

dienen de leden van een vereniging zich ook te gedragen naar de regels van ongeschreven recht, welke 

zullen blijken uit genomen besluiten, mondelinge mededelingen of uit gewoonten.
86

 

 

“Wie het lidmaatschap van een sportbond aanvaardt, hetzij rechtstreeks, hetzij via het lidmaatschap van 

zijn vereniging welke lid is van de bond aanvaardt tevens de uit die lidmaatschapsverhouding 

voortvloeiende verplichtingen. Eén van die verplichtingen vormt de gehoudenheid zich te onderwerpen 

aan de tuchtrechtspraak.”
87

 

 

Zoals reeds aangegeven kan de vereniging naast ‘gewone’ leden eveneens statutair aangeslotenen 

kennen.
88

 Onder statutair aangeslotenen worden bijvoorbeeld aangemerkt: buitengewone leden, ereleden, 

junior leden of buitenleden. “De band tussen de aangeslotene en de rechtspersoon valt te beschouwen als 
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een duurovereenkomst.”
89

 Deze speciale leden hebben andere rechten en verplichtingen dan de gewone 

leden.  

 

“Veelal hebben zij een aparte status binnen de vereniging, die in de statuten nader is uitgewerkt.”
90

  

 

Daar waar gewone leden stemrecht in de algemene vergadering hebben, zullen de statuten over het 

algemeen bepalen dat aangeslotenen een dergelijk stemrecht niet hebben. Dit betekent dat zij voor de wet 

niet als leden worden aangemerkt.
91

  Slechts indien aan hen de bevoegdheden toekomen die Boek 2 van 

het Burgerlijk Wetboek toekent aan leden van de vereniging zullen zij als leden in de zin van de wet 

worden aangemerkt. Dit is over het algemeen niet het geval, waardoor de aangeslotene alleen contractueel 

aan vermogensrechtelijke verplichtingen ten opzichte van de rechtspersoon kan worden gebonden.
92
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4.  Huidige maatregelen om seksuele intimidatie in de sport te bestrijden 

 

Momenteel worden er al diverse (rechts)maatregelen getroffen om seksuele intimidatie binnen de sport te 

bestrijden. Om een volledig beeld te verschaffen en uiteindelijk te beoordelen welke extra juridische 

instrumenten het bestuur dient te treffen om seksuele intimidatie binnen de sport aan te pakken, behandel 

ik in dit hoofdstuk de maatregelen die momenteel getroffen worden om seksuele intimidatie in de sport te 

bestrijden. In dit hoofdstuk behandel ik, om het gehele overzicht compleet te houden, zowel de 

rechtsmaatregelen als de maatregelen die men binnen de praktijk van de sport heeft ontwikkeld om het 

probleem van seksuele intimidatie te bestrijden. De privacy aspecten, die hierbij uiteraard een belangrijke 

rol spelen, laat ik verder buiten beschouwing.  

 

4.1. Rechtsmaatregelen 

Er kunnen diverse rechtsmaatregelen getroffen worden om het probleem van seksuele intimidatie binnen 

de sport aan te pakken. Zo kunnen plegers van seksuele intimidatie binnen de sport, zowel met behulp van 

het strafrecht als met behulp van het tuchtrecht bestraft worden. Beide categorieën, het strafrecht en het 

tuchtrecht, zullen hieronder nader worden toegelicht.    

 

4.1.1. Strafrecht 

Het strafrecht kan van toepassing worden geacht wanneer er sprake is van een strafbaar feit. De 

gedragingen die in het Wetboek van Strafrecht strafbaar worden gesteld, kunnen worden aangemerkt als 

misdrijven of overtredingen. “Ernstiger strafbare feiten, vooral die waarbij vrijheidsstraf in beeld kan 

komen, worden als misdrijven aangemerkt. Minder ernstige feiten, waarbij normaal gesproken een 

geringe vermogensstraf op het spel staat, worden als overtredingen bestempeld.”
93

  

Seksuele intimidatie kan, op grond van diverse bepalingen uit het Wetboek van Strafrecht, worden 

aangemerkt als een strafbaar feit.
94

 Over het algemeen kan worden aangenomen dat seksuele intimidatie 

als misdrijf kwalificeert. Het Wetboek van Strafrecht kent immers een specifieke afdeling
95

 waarin de 

misdrijven tegen de zeden geformuleerd worden. Deze strafbare feiten variëren van het verspreiden of 

openbaar maken van afbeeldingen waar seksuele gedragingen op staan weergegeven, tot het 

daadwerkelijk plegen van ontucht. De strafmaat loopt op naar gelang de ernst van de gedraging. 

  

Wanneer een slachtoffer van seksuele intimidatie aangifte doet bij de politie kan een strafrechtelijke 

procedure in gang worden gezet. De officier van justitie besluit, namens het Openbaar Ministerie, of de 

verdachte daadwerkelijk vervolgd gaat worden.
96

 Wanneer vervolging plaatsvindt, is het aan de rechter 

om de zaak te beoordelen en uitspraak te doen.  

 

4.1.2. Tuchtrecht  

Plegers van seksuele intimidatie kunnen, naast het strafrecht, tevens bestraft worden op basis van het 

tuchtrecht. “Tuchtrecht is het door een orgaan van een vereniging (bestuur of een tuchtrechtelijk college) 

corrigerend en bestraffend optreden naar aanleiding van een overtreding van de statuten, een reglement of 

een besluit, dan wel van het in strijd handelen van een lid met de tegenover de vereniging of een ander lid 
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te betrachten redelijkheid en billijkheid.”
97

 Tuchtrecht is als het ware recht dat binnen bepaalde groepen 

geldt.
98

 Het vertoont diverse overeenkomsten met het strafrecht en ziet er, binnen de specifieke groep, op 

toe dat ongewenst groepsgedrag gecorrigeerd wordt.
99

 Specifieke groepen waarbinnen het tuchtrecht 

voorkomt zijn bijvoorbeeld de beroepsgroepen van medici en advocaten. Zij kennen, net als de sport, hun 

eigen tuchtrecht.  

 

“Het tuchtrecht beoogt in de sport, net als in relatie tot veel andere beroepsgroepen, excessief ongewenst 

gedrag achteraf per incident te corrigeren.”
100

  

  

Het doel van het tuchtrecht is als het ware het beschermen van de vereniging tegen de inbreuken door 

leden op het verenigingsbelang.
101

 De bevoegdheid hiertoe komt in principe toe aan de vereniging zelf. 

De vereniging is immers vrij om de vereniging in te richten zoals zij zelf gewenst acht.
102

 Bovendien is de 

vereniging bevoegd om verplichtingen aan haar leden op te leggen.
103

  

 

“Eén van die verplichtingen vormt de gehoudenheid zich te onderwerpen aan de tuchtrechtspraak.”
104

 

 

Dit is evenwel anders voor niet-leden van een sportvereniging, zij zijn niet gehouden zich te onderwerpen 

aan de tuchtrechtspraak. Dit betekent dat het tuchtrecht geen geldige toepassing kan vinden op niet-leden 

van de sportvereniging
105

 Dit houdt onder meer in dat bijvoorbeeld een schaatscoach, die zich schuldig 

maakt aan seksuele intimidatie van een van zijn pupillen niet gestraft kan worden op basis van het 

tuchtrecht wanneer hij zelf geen lid is van de betreffende schaatsvereniging dan wel schaatsbond.  

 

De structuur van de sport kenmerkt zich, zoals reeds eerder opgemerkt
106

, door het gegeven dat 

sportverenigingen deel uitmaken van een overkoepelende, nationale sportbond, terwijl deze nationale 

sportbond, op haar beurt, weer onderdeel is van een internationale sportfederatie. Dit betekent dat de 

tuchtrechtelijke bevoegdheid bij nationale aangelegenheden in principe toekomt aan het nationale 

bondsbestuur, terwijl die bevoegdheid bij internationale aangelegenheden toe zal komen aan de 

internationale sportfederatie.
107

 Dit betekent dat leden van een sportvereniging over het algemeen 

gehouden zijn zich te onderwerpen aan de tuchtrechtspraak van de overkoepelende sportbond. 
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In Nederland zijn er diverse sportbonden
108

 die hun tuchtrechtspraak geheel zelfstandig regelen. Maar aan 

de andere kant zijn er ook verscheidene sportbonden, over het algemeen de kleinere bonden, die hun 

tuchtrechtspraak over hebben gedragen aan het Instituut Sportrechtspraak. Het ISR is op initiatief van 

NOC*NSF opgericht op 22 juli 2003.
109

 Alle leden van de aangesloten sportbonden dienen zich te houden 

aan de reglementen van het ISR. Het Instituut Sportrechtspraak kent diverse reglementen
110

, waaronder 

een Algemeen Tuchtreglement, een Dopingreglement en een Tuchtreglement dat toeziet op seksuele 

intimidatie binnen de sport. Momenteel zijn er 46 sportbonden aangesloten bij het Instituut 

Sportrechtspraak.
111

 

 

Het Tuchtreglement Seksuele Intimidatie van het ISR
112

 kent diverse bepalingen omtrent seksuele 

intimidatie. Zo bepaalt het onder meer welke overtredingen er begaan kunnen worden en welke straffen 

de tuchtcommissie van het ISR op kan leggen aan plegers van seksuele intimidatie. Tevens kent het 

Tuchtreglement Seksuele Intimidatie van het ISR een verjaringstermijn.
113

 Dit houdt in dat er geen 

aangifte meer kan worden gedaan van seksuele intimidatie die meer dan twaalf jaren geleden heeft 

plaatsgevonden.  

 

4.2. Maatregelen die binnen de sport ontwikkeld zijn om seksuele intimidatie te bestrijden 

Naast het strafrecht en het tuchtrecht zijn er binnen de praktijk van de sport eveneens maatregelen 

ontwikkeld om het probleem van seksuele intimidatie aan te pakken. Deze maatregelen dienen er 

voornamelijk toe om, binnen de sportwereld, een eenduidig tuchtrecht te creëren. Aangezien deze 

maatregelen het gat tussen de meldingen van seksuele intimidatie en de meldingen die daadwerkelijk 

uitmonden in een (geldige) tuchtzaak niet dichten, is het noodzakelijk dat het bestuur eveneens andere 

juridische instrumenten toepast in de strijd tegen seksuele intimidatie.  

Om toch een compleet overzicht te behouden, zal ik in deze paragraaf kort ingaan op de maatregelen die 

binnen de sport ontwikkeld zijn om seksuele intimidatie te bestrijden. 

 

4.2.1. De eerste stappen in het beleid van NOC*NSF  

NOC*NSF heeft in 1996 de eerste stappen gezet in haar beleid om seksuele intimidatie binnen de sport te 

bestrijden. In de algemene vergadering van november van dat jaar zijn afspraken gemaakt over een 

gedragscode en gedragsregels voor begeleiders in de sport.
114

 Op 20 mei 1997 hebben de, bij NOC*NSF 

aangesloten, sportbonden een interventieverklaring ondertekend en zich aan de gedragsregels 

gecommitteerd.
115

 De gedragsregels vormen een soort handleiding voor begeleiders in de sport, waarmee 
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seksuele intimidatie kan worden voorkomen. De gedragsregels geven als het ware de grenzen aan van het 

handelen van de begeleider. Deze regels vormen het fundament voor het verdere beleid. Indien één of 

meerdere van deze gedragsregels wordt overtreden kunnen er tuchtrechtelijke sancties van de bond 

volgen.
116

  

 

In 2000 heeft NOC*NSF vervolgens een landelijke poule van vertrouwenspersonen en een Meldpunt van 

Seksuele Intimidatie in de sport opgericht.
117

 Het Meldpunt SI
118

 is in eerste instantie ingevoerd om 

meldingen van seksuele intimidatie binnen de sport te registreren. De landelijke poule van 

vertrouwenspersonen is door NOC*NSF in het leven geroepen voor eenieder die vragen heeft omtrent 

seksuele intimidatie binnen de sport. Zowel slachtoffers, ouders van slachtoffers als mogelijke daders van 

seksuele intimidatie kunnen zo in contact komen met vertrouwenspersonen of adviseurs. 

 

De landelijke poule met vertrouwenspersonen dient onderscheiden te worden van de 

Vertrouwenscontactpersoon (VCP). Daar waar de vertrouwenspersoon een inhoudelijk adviserende rol 

heeft, speelt de VCP een procedureel adviserende rol. De VCP is binnen de vereniging het eerste 

aanspreekpunt voor eenieder die te maken heeft met seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag en 

hier met iemand over wil praten. Sinds januari 2013 heeft iedere afzonderlijke sportbond in Nederland 

zijn eigen vertrouwenscontactpersoon. Bovendien zijn er momenteel ook al diverse sportverenigingen die 

een eigen VCP hebben.
119

 

De VCP staat over het algemeen dichter bij de sporter dan de vertrouwenspersoon. Daar waar de 

vertrouwenspersoon in het gehele land werkzaam is, is de VCP ingesteld voor een betreffende sportbond, 

dan wel een specifieke sportvereniging. Voor sommigen maakt dit de drempel om met de VCP te gaan 

praten wellicht wat lager, aangezien het iemand is die dichter bij zal staan. Aan de andere kant kan het de 

drempel juist ook verhogen, indien de VCP bijvoorbeeld een bekende van de dader is.  

 

“Om aangesloten te blijven bij de maatschappelijke ontwikkelingen, werkt NOC*NSF namens de sport 

mee aan het landelijke project ‘In veilige handen’ uitgevoerd door NOV (Vereniging Nederlandse 

Organisaties Vrijwilligerswerk), gesubsidieerd door het ministerie van VWS en Veiligheid en Justitie, om 

voor het gehele vrijwilligerswerk beleid uit te voeren om Seksuele Intimidatie tegen te gaan.”
120

 Dit 

landelijke project, dat gestart is in 2009, is ontwikkeld om verenigingen te steunen in hun strijd naar een 

veiliger sportklimaat en bevat een pakket aan instrumenten met onder andere een toolkit en een 

stappenplan om seksuele intimidatie binnen de sport te voorkomen.
121

 Met behulp van de Toolkit Beleid 

Seksuele Intimidatie
122

 kunnen sportverenigingen zelf een effectief beleid ontwikkelen om seksuele 

intimidatie binnen hun vereniging te voorkomen. In de toolkit worden verscheidene onderwerpen 

behandeld, zoals de gedragsregels voor begeleiders in de sport, het aanstellen van vertrouwenspersonen 

en bijvoorbeeld het opstellen van omgangsregels met de leden. Naast informatie omtrent preventieve 
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maatregelen wordt er ook informatie verschaft over het telefonisch meldpunt en vertrouwenspersonen, 

waar men terecht kan met klachten of vermoedens van seksuele intimidatie. 

 

4.2.2. Verklaring omtrent het gedrag
123

 

Een andere maatregel, die tegenwoordig gehanteerd wordt om seksuele intimidatie binnen de sport te 

voorkomen, is het verplicht stellen van een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) voor vrijwilligers. Een 

VOG is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat de gedragingen van 

een persoon geen bezwaar opleveren voor het gevraagde doel. Een VOG kan voor diverse doeleinden 

worden aangevraagd, zoals het verkrijgen van een nieuwe baan of het werken met minderjarigen bij een 

sportvereniging. “Daarbij wordt het belang van de aanvraag afgewogen tegen het risico voor de 

samenleving in het licht van het doel van de aanvraag.”
124

 Op basis hiervan wordt uiteindelijk beoordeeld 

of een VOG wordt verstrekt of geweigerd. Een VOG is als het ware een bewijs van goed gedrag.  

 

Door de VOG verplicht te stellen voor vrijwilligers wordt er voor verenigingen meer zekerheid gecreëerd 

omtrent het verleden van trainers en begeleiders. Bovendien vermindert het de kans dat personen, die 

eerder in de fout zijn gegaan, weer een functie binnen een sportvereniging kunnen uitoefenen.   

 

Het aanvragen en verstrekken van een VOG is niet kosteloos. Mede daardoor is staatssecretaris Teeven in 

de loop van 2012 begonnen met een gratis pilot binnen het vrijwilligerswerk.
125

 Deze pilot wordt ook wel 

‘Gratis VOG’ genoemd en is onder meer ingesteld voor de sport. Binnen deze pilot kunnen vrijwilligers 

die met kinderen werken of met kinderen gaan werken de kosten van de VOG-aanvraag terugkrijgen van 

de overheid. Naar aanleiding van de evaluatie
126

 van deze pilot hebben de staatssecretarissen van 

Veiligheid en Justitie en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport besloten de regeling vanaf eind 2014 

structureel in te voeren.
127

 

 

4.2.3. Registratiesysteem van plegers seksuele intimidatie in de sport 

Het registratiesysteem van plegers van seksuele intimidatie in de sport, ook wel de ‘zwarte lijst’ genoemd, 

is een vrij recente maatregel om seksuele intimidatie in de sport te bestrijden. Het voorstel tot een 

dergelijk registratiesysteem is reeds in 2008 gedaan. In datzelfde jaar hebben de sportbonden, tijdens de 

algemene vergadering van NOC*NSF, ingestemd met het instellen van deze zwarte lijst. 

 

“Doel van deze registratie is te voorkomen dat de plegers bij andere verenigingen of sportbonden of 

andere takken van sport weer aan de slag kunnen gaan.”
128

 

 

Er is de nodige tijd overheen gegaan voordat het registratiesysteem daadwerkelijk ingevoerd kon worden, 

omdat van de afzonderlijke sportbonden wordt vereist dat zij een eenduidige tuchtrechtprocedure hanteren 
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met een eenduidig sanctiesysteem.
129

 Om ervoor te zorgen dat er eenduidigheid in de tuchtreglementen 

van de afzonderlijke sportbonden zou ontstaan, heeft NOC*NSF op 15 november 2011 de ‘Blauwdruk 

tuchtrecht seksuele intimidatie in de sport’
130

 geïntroduceerd. In deze Blauwdruk staat precies 

omschreven aan welke eisen de sportbonden moeten voldoen bij het opstellen van een tuchtreglement 

omtrent seksuele intimidatie.
131

 Het Tuchtreglement Seksuele Intimidatie van het ISR wordt beschouwd 

als één van de basis tuchtreglementen omtrent seksuele intimidatie. Veel sportbonden zijn aangesloten bij 

het ISR, waardoor zij tevens het tuchtreglement seksuele intimidatie van het ISR hanteren. 

 

Het toetsen van de diverse tuchtreglementen omtrent seksuele intimidatie aan de Blauwdruk wordt 

overgelaten aan de Auditcommissie Seksuele Intimidatie. Deze commissie is ingesteld door NOC*NSF 

op 14 februari 2013. De Auditcommissie is een onafhankelijke, externe toetsingscommissie voor de 

sportbonden die zijn aangesloten bij NOC*NSF. Naast het toetsen van de tuchtreglementen beoordeelt 

deze commissie tevens de afhandeling van meldingen en klachten van seksuele intimidatie.
132

 Hierbij 

beoordeelt de Auditcommissie hoe de sportbonden uitvoering geven aan de betreffende procedures. 

 

4.3. Conclusie 

Momenteel worden er diverse (rechts)maatregelen getroffen om het probleem van seksuele intimidatie 

binnen de sport aan te pakken. Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen de rechtsmaatregelen en de 

maatregelen die binnen de praktijk van de sport ontwikkeld zijn.  

Plegers van seksuele intimidatie kunnen zowel door middel van het strafrecht als het tuchtrecht bestraft 

worden. Seksuele intimidatie is immers strafbaar gesteld op basis van het straf- en tuchtrecht. Een 

veroordeling op basis van het strafrecht kan slechts plaatsvinden wanneer er aangifte van seksuele 

intimidatie is gedaan. Nadat het slachtoffer aangifte heeft gedaan, is het vervolgens de taak van het 

Openbaar Ministerie om te beoordelen of de verdachte daadwerkelijk vervolgd moet worden.
133

 Wanneer 

vervolging plaatsvindt, is het aan de rechter om de zaak te beoordelen en uitspraak te doen.  

Binnen het tuchtrecht is het aan de tuchtrechter om te beoordelen of een pleger van seksuele intimidatie 

bestraft moet worden. Opgemerkt dient te worden dat het tuchtrecht louter van toepassing is op leden van 

de betreffende sportvereniging/sportbond. Dit betekent dat het tuchtrecht niet van toepassing kan worden 

geacht op niet-leden.
134

 

 

Naast het strafrecht en het tuchtrecht zijn er binnen de praktijk van de sport eveneens maatregelen 

ontwikkeld om het probleem van seksuele intimidatie aan te pakken. Deze maatregelen dienen er 

voornamelijk toe om, binnen de sportwereld, een eenduidig tuchtrecht te creëren. Reeds in 1996 heeft 

NOC*NSF de eerste stappen
135

 gezet om seksuele intimidatie binnen de sport te bestrijden. Met het 

                                                           
129

 Notitie ter besluitvorming van het bestuur van NOC*NSF betreffende het ‘Beleid ter Preventie & Repressie van 
Seksuele Intimidatie in de sport’, 28 oktober 2011, p. 9. 
130

 Blauwdruk tuchtrecht seksuele intimidatie in de sport, 15 november 2011. 
131

 Notitie ter besluitvorming van het bestuur van NOC*NSF betreffende het ‘Beleid ter Preventie & Repressie van 
Seksuele Intimidatie in de sport’, 28 oktober 2011, p. 9. 
132

 De taken van de Auditcommissie zijn omschreven in de Rapportage Auditcommissie Seksuele Intimidatie, 24 
april 2014.  
133

 Artikel 167 van het Wetboek van Strafvordering. 
134

 Zie bijvoorbeeld: Rechtbank ‘s-Hertogenbosch 31 oktober 2011, LJN BU2936. 
135

 In 1996 werden de eerste stappen gezet met een gedragscode en gedragsregels voor begeleiders in de sport.  



27 
 

invoeren van de zogenaamde zwarte lijst, de Blauwdruk en het instellen van een Auditcommissie 

Seksuele Intimidatie worden er inmiddels grote stappen gezet richting een veiliger sportklimaat. 

 

Er zijn echter nog steeds situaties te bedenken die niet getroffen worden door de hiervoor behandelde 

maatregelen. Deze maatregelen zien er immers voornamelijk op toe dat er binnen de sport eenduidig 

tuchtrecht wordt gevormd, waardoor plegers van seksuele intimidatie binnen de sport op een constante 

wijze bestraft kunnen worden. Er zijn diverse situaties denkbaar waarin een beroep op het tuchtrecht niet 

zal slagen. Zo zal een beroep op het tuchtrecht niet slagen wanneer de dader van de seksuele intimidatie 

geen lidmaatschapsbetrekking met de sportvereniging/sportbond kent. Het tuchtrecht is immers slechts 

van toepassing op leden van de betreffende sportvereniging dan wel sportbond. Daarnaast kan het 

tuchtrecht evenmin worden toegepast wanneer de aangifte van de seksuele intimidatie te laat wordt 

gedaan. Er is namelijk sprake van een verjaringstermijn van twaalf jaren.
136

 Dit houdt in dat van een 

seksuele intimidatie die meer dan twaalf jaren geleden heeft plaatsgevonden geen aangifte meer kan 

worden gedaan.   

In beide gevallen zal het tuchtrecht geen oplossing (meer) bieden. Het is, kortom, de vraag of er andere 

juridische maatregelen getroffen kunnen worden, zodat de bestrijding van seksuele intimidatie binnen de 

sport nog effectiever kan worden aangepakt.  
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5. Bestuurlijke maatregelen wanneer een beroep op het tuchtrecht niet zal slagen 

 

In het voorgaande hoofdstuk ben ik ingegaan op de (rechts)maatregelen die momenteel getroffen worden 

om seksuele intimidatie binnen de sport aan te pakken. De meeste van deze maatregelen hebben als doel, 

om met behulp van eenduidig tuchtrecht, seksuele intimidatie binnen de sport te bestrijden. Zoals reeds 

aangegeven zijn er eveneens situaties te bedenken waarbij een beroep op het tuchtrecht niet zal slagen. 

Het is daarom de vraag hoe er omgegaan dient te worden met meldingen van seksuele intimidatie in de 

sport wanneer een beroep op het tuchtrecht niet zal slagen? 

 

Alvorens ik nader in zal gaan op de juridische instrumenten die het bestuur ten dienste moeten staan om 

seksuele intimidatie aan te pakken, zal ik in dit hoofdstuk eerst ingaan op bestuurlijke maatregelen in het 

algemeen. Daarnaast zal ik in dit hoofdstuk ook de bestuurlijke ordemaatregel, die momenteel getroffen 

kan worden op grond van het Tuchtreglement Seksuele Intimidatie van het ISR, te weten de tijdelijke 

beperking van de bewegingsvrijheid
137

, behandelen. 

 

5.1. Bestuurlijke maatregelen in het algemeen 

Over het algemeen zal een melding van (vermoedens van) seksuele intimidatie binnen komen bij het 

bestuur van de betreffende sportvereniging, waar de seksuele intimidatie zich heeft voorgedaan. In eerste 

instantie is het dan ook aan het bestuur van deze vereniging om adequaat op die melding te reageren en 

passende maatregelen te treffen. Het bestuur is immers belast met de taak van het besturen van de 

vereniging.
138

 Dit betekent dat het bestuur verantwoordelijk is voor het op een juiste wijze functioneren 

van de vereniging binnen het maatschappelijke verkeer.
139

 Dit betekent onder andere dat zij er zorg voor 

dient te dragen dat er een veilig sportklimaat bestaat. Bovendien komt het bestuur een zorgplicht toe, 

waardoor elke bestuurder gehouden is tot een behoorlijke vervulling van zijn taak.
140

 Kortom, het bestuur 

is gehouden om adequaat te reageren op meldingen van (vermoedens van) seksuele intimidatie. Dit houdt 

in dat zij gepaste maatregelen moet treffen om seksuele intimidatie binnen de sport te bestrijden. De 

bevoegdheid tot het treffen van dergelijke maatregelen dient overigens wel in de statuten of reglementen 

aan het bestuur te worden verleend.
141

 

 

Ondanks het gegeven dat de rechter er bij bestuurlijke maatregelen niet aan te pas komt, is het toch 

noodzakelijk dat verscheidene procesrechtelijke grondbeginselen in acht worden genomen. 

Procesrechtelijke grondbeginselen dienen het recht op een eerlijk proces te waarborgen. Van belang 

hierbij is onder andere artikel 6 van het EVRM. Dit artikel schrijft onder meer het recht op hoor en 

wederhoor, het recht op een onpartijdige en onafhankelijke rechtspraak en het recht op behandeling en 

beslissing binnen een redelijke termijn voor. Daarnaast zijn er nog diverse andere beginselen van 

behoorlijk proces te onderkennen, zoals het recht op rechtsbijstand dat onder andere geformuleerd wordt 

in de Grondwet.
142

 Al deze beginselen dienen ertoe om de beschuldigde een eerlijk proces te bieden.  
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Bij het treffen van bestuurlijke maatregelen dienen er eveneens diverse beginselen in acht genomen te 

worden. Alle leden van de sportvereniging, die ongewenst gedrag vertonen waardoor er inbreuk wordt 

gemaakt op de verenigingsbelangen, hebben het recht op een behoorlijk proces. Zij kunnen niet zomaar in 

staat van beschuldiging worden gesteld zonder dat zij daar zelf op mogen/kunnen reageren. Eén van de 

belangrijkste beginselen die, bij het treffen van bestuurlijke maatregelen, in acht genomen moet worden is 

dan ook het beginsel van ‘hoor en wederhoor’. Hoor en wederhoor stelt de beschuldigde in staat om te 

reageren op de beschuldigingen die hem/haar gemaakt worden. Bij het treffen van bestuurlijke 

maatregelen in de strijd tegen seksuele intimidatie binnen de sport dient er, kortom, altijd rekening 

gehouden te worden met het beginsel van hoor en wederhoor. 

 

Tot slot dient nog opgemerkt te worden dat het in deze scriptie gaat over privaatrechtelijke maatregelen 

die door het verenigingsbestuur opgelegd kunnen worden. Er dient dus een onderscheid gemaakt te 

worden met de bestuurlijke maatregelen zoals deze in het publiekrecht gelden.
143

 Dit betekent dat er bij de 

maatregelen die het verenigingsbestuur op kan leggen in de strijd tegen seksuele intimidatie binnen de 

sport gekeken moet worden naar Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. 

Het publiekrechtelijke onderscheid tussen de reparatoire maatregelen en punitieve maatregelen speelt 

echter ook een rol in het privaatrecht. Reparatoire maatregelen, welke ook wel herstelmaatregelen worden 

genoemd, zijn er op gericht om situaties te herstellen. Punitieve maatregelen, ook wel bestraffende 

maatregelen genoemd, zijn er louter op gericht om de dader te bestraffen. Wanneer er sprake is van 

seksuele intimidatie zorgt een maatregel met een herstellend karakter ervoor dat de seksuele intimidatie 

wordt beëindigd en zich niet nog eens voor zal doen. De bestraffende maatregel zorgt er voor dat de 

pleger van seksuele intimidatie bestraft wordt. Seksuele intimidatie in de sport kan, mijns inziens, het 

beste bestreden worden door middel van maatregelen met een reparatoir karakter. In het volgende 

hoofdstuk zal ik dan ook nader ingaan op de diverse juridische instrumenten welke het bestuur ten dienste 

zouden moeten staan in de strijd tegen seksuele intimidatie binnen de sport.   

 

5.2. Tijdelijke beperking van de bewegingsvrijheid 

Het Tuchtreglement Seksuele Intimidatie van het ISR kent momenteel slechts één bestuurlijke 

ordemaatregel.
144

 Op grond van dit tuchtreglement is het bondsbestuur bevoegd om een tijdelijke 

beperking van de bewegingsvrijheid op te leggen als ordemaatregel: 

 

“Wanneer naar het oordeel van het bondsbestuur er sprake is van seksuele intimidatie, kan het 

bondsbestuur ter voorkoming van herhaling een bestuurlijke ordemaatregel nemen door aan degene die 

van seksuele intimidatie wordt verdacht met onmiddellijke ingang een tijdelijke beperking van de 

bewegingsvrijheid op te leggen voor de locatie(s) waar de herhaling moet worden gevreesd.”
145

  

 

Dit betekent bijvoorbeeld dat een voetbaltrainer, die zich schuldig heeft gemaakt aan seksuele intimidatie 

van pupillen tijdens, dan wel voor of na het geven van trainingen, een beperking van zijn 

bewegingsvrijheid opgelegd kan krijgen door het bondsbestuur. Het zal de voetbaltrainer dan 

bijvoorbeeld verboden worden om zich, gedurende een bepaalde periode, ter plaatse van de betreffende 
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voetbalvereniging te begeven. Een dergelijke maatregel heeft als doel om een eventuele herhaling van de 

seksuele intimidatie te voorkomen. Het is dus een reparatoire maatregel.  

Het is echter maar de vraag of deze maatregel wel waterdicht is en er daadwerkelijk voor zorgt dat de 

pleger zich niet herhaaldelijk schuldig maakt aan seksuele intimidatie. De maatregel geldt immers slechts 

tijdelijk en alleen voor bepaalde locaties. Zeker niet voor alle voetbalverenigingen. Bovendien geldt de 

tijdelijke beperking van de bewegingsvrijheid soms slechts voor bepaalde plekken van de betreffende 

voetbalvereniging. Hierbij kan gedacht worden aan de kleedkamers of de toiletten. Wanneer een 

voetbaltrainer tijdelijk beperkt wordt in zijn toegang, doordat hij de kleedkamers van de 

voetbalvereniging niet meer mag betreden, betekent dit uiteraard niet dat hij zich niet op een andere plek 

schuldig kan maken aan seksuele intimidatie.  

 

De tijdelijke beperking van de bewegingsvrijheid, zoals deze geformuleerd is in het Tuchtreglement 

Seksuele Intimidatie van het ISR, moet worden aangemerkt als een bestuurlijke maatregel om de orde en 

de veiligheid van sportbeoefenaren te waarborgen.
146

 Deze maatregel kan worden opgelegd in situaties 

dat een aangifte van seksuele intimidatie nog niet tot een uitspraak van een commissie heeft geleid. In 

afwachting van de uitspraak kan er dan alvast een ordemaatregel worden genomen om ervoor te zorgen 

dat herhaling van de seksuele intimidatie in de tussentijd achterwege blijft. De ordemaatregel kan echter 

ook worden opgelegd indien er nog geen aangifte van seksuele intimidatie is gedaan.
147

  

Dit betekent dat deze ordemaatregel ook kan worden opgelegd in situaties dat er nog geen (geslaagd) 

beroep op het tuchtrecht is gedaan. Ook in situaties dat een (geslaagd) beroep op het tuchtrecht niet meer 

mogelijk is, kan de pleger van seksuele intimidatie een tijdelijke beperking van zijn bewegingsvrijheid 

opgelegd krijgen. Op die manier wordt getracht te voorkomen dat hij of zij zich wederom schuldig maakt 

aan seksuele intimidatie op de plek waar hij of zij deze gedragingen eerder vertoonde. 

 

Naast de tijdelijke beperking van de bewegingsvrijheid zijn er nog meer bestuurlijke maatregelen te 

bedenken. De tijdelijke beperking van de bewegingsvrijheid is echter de enige ordemaatregel die 

genoemd wordt in het tuchtreglement seksuele intimidatie van het ISR. Op grond van dit reglement is het 

bestuur slechts bevoegd tot het opleggen van een ordemaatregel indien deze bevoegdheid in statuten of 

reglementen wordt verleend.
148

 Geconcludeerd kan worden dat het bestuur daardoor geen andere 

ordemaatregelen op kan leggen aan plegers van seksuele intimidatie. Dit neemt niet weg dat het in de 

toekomst wellicht noodzakelijk is om het bestuur meer bevoegdheden toe te kennen, zodat er ook andere 

ordemaatregelen getroffen kunnen worden in de strijd tegen seksuele intimidatie binnen de sport. Bij een 

tijdelijke beperking van de bewegingsvrijheid is de kans immers groot dat de pleger op een andere locatie, 

bijvoorbeeld een andere sportvereniging, of op een later tijdstip, wanneer hij zich weer overal mag 

begeven, opnieuw de fout in zal gaan. Kortom, de tijdelijke beperking van de bewegingsvrijheid zal er 

zeker niet in alle gevallen voor zorgen dat seksuele intimidatie niet meer voorkomt. Om seksuele 

intimidatie in de sport echt aan te pakken zijn er eveneens andere maatregelen nodig. In het volgende 

hoofdstuk zal ik dan ook nader ingaan op de juridische instrumenten die het bestuur, in de toekomst, ten 

dienste moeten staan om seksuele intimidatie binnen de sport aan te pakken.  

 

 

                                                           
146

 Art. 6, tweede lid van het Tuchtreglement Seksuele Intimidatie van het ISR. 
147

 Art. 6, derde lid van het Tuchtreglement Seksuele Intimidatie van het ISR. 
148

 Art. 20, achtste lid van het Tuchtreglement Seksuele Intimidatie van het ISR. 



31 
 

6. Juridische instrumenten die het bestuur ten dienste moeten staan   

 

Zoals reeds aangegeven is het aan het bestuur van de betreffende sportvereniging, waar de seksuele 

intimidatie zich heeft voorgedaan, om adequaat te reageren op meldingen van (vermoedens van) seksuele 

intimidatie. Het bestuur is immers belast met het besturen van de vereniging en dient er daardoor tevens 

voor te zorgen dat de sportbeoefenaar zijn of haar sport in een veilig sportklimaat kan uitoefenen. Het 

bestuur heeft daartoe diverse juridische instrumenten, welke ik in dit hoofdstuk zal bespreken. Tevens zal 

ik ingaan op de vraag welke van deze juridische instrumenten het meest effectief zijn in de strijd tegen 

seksuele intimidatie binnen de sport. Wanneer dergelijke maatregelen getroffen worden, dient er uiteraard 

rekening gehouden te worden met de privacy van de verdachte.
149

 Ondanks het gegeven dat dit erg 

belangrijk is en er bij alle maatregelen rekening gehouden moet worden met de privacy van de verdachte, 

gaat dit mijn scriptie te buiten. De privacy aspecten zullen, zoals reeds eerder aangegeven
150

, niet worden 

meegenomen in deze scriptie.  

 

6.1. Het ontzeggen van de toegang 

Het eerste juridische instrument dat het bestuur ten dienste moet staan in zijn strijd tegen seksuele 

intimidatie binnen de sport is het ontzeggen van de toegang tot bepaalde terreinen. In het verleden is het 

binnen de sport al eens voorgekomen dat een trainer (tijdelijk) de toegang tot bepaalde accommodaties 

werd ontzegd, omdat hij verdacht werd van ongewenst gedrag met één van de leden van de betreffende 

sportvereniging. Dit blijkt uit een zaak
151

, waarbij een volleybaltrainer van de Nieuwegeinse Volleybal 

Club, in verband met een vermeende overtreding van het protocol ongewenst gedrag van de vereniging, 

zowel een schorsing als een ontzegging van de toegang tot de sporthal kreeg opgelegd. Deze bestuurlijke 

maatregelen hadden als doel: het voorkomen van een eventuele herhaling van het ongewenste gedrag 

binnen de betreffende volleybalvereniging.  

 

Uiteraard is het probleem van seksuele intimidatie binnen de sport daarmee niet direct opgelost. De 

volleybaltrainer kan zich immers nog steeds bij andere verenigingen begeven en zich daar schuldig maken 

aan seksuele intimidatie. Een manier om ervoor te zorgen dat de volleybaltrainer zich ook niet meer op 

het terrein van andere volleybalverenigingen kan begeven, kan gevonden worden in de landelijke 

stadionverboden zoals de KNVB deze op kan leggen.  

 

6.1.1. Volmacht op basis van het huisrecht van de afzonderlijke sportverenigingen 

De KNVB is bevoegd om landelijke stadionverboden op te leggen aan supporters die zich op of rondom 

voetbalwedstrijden misdragen. Deze bevoegdheid ontleent de KNVB aan de Standaardvoorwaarden
152

 die 

zij hanteert. Het stadionverbod wordt in de Standaardvoorwaarden van de KNVB als volgt gedefinieerd: 

 

“het verbod om gedurende een bepaalde tijd in en/of in de directe nabijheid van een Stadion aanwezig te 

zijn, tenzij hiervoor voorafgaand schriftelijk toestemming is verleend door de KNVB.”
153
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De KNVB kent twee gronden waarop zij het landelijke stadionverbod op kan leggen, namelijk op grond 

van een contractuele relatie
154

 en op grond van een volmacht op basis van het huisrecht
155

 van de 

afzonderlijke voetbalclubs.  

De Standaardvoorwaarden, die de KNVB hanteert, kunnen als algemene voorwaarden worden 

beschouwd. Bij het kopen van een seizoenskaart of een toegangskaartje tot een wedstrijd zijn deze 

algemene voorwaarden automatisch van toepassing. De juridische basis voor het opleggen van een 

stadionverbod wordt dan dus gevormd door de contractuele relatie tussen de KNVB en degene die een 

seizoenskaart of toegangskaartje koopt. De rechter
156

 heeft in het verleden geoordeeld dat de algemene 

voorwaarden, zoals de KNVB die hanteert, niet als onredelijk bezwarend kunnen worden aangemerkt. Dit 

betekent dat de Standaardvoorwaarden van de KNVB van rechtswege zullen gelden in de contractuele 

relatie tussen de KNVB en degene die een seizoenskaart of toegangskaartje aanschaft. 

 

Naast deze contractuele grondslag om een landelijk stadionverbod op te leggen, ontleent de KNVB haar 

bevoegdheid eveneens aan een, door de voetbalclubs aan de KNVB, verstrekte volmacht.
157

 

 

“De KNVB bezit een volmacht op basis van het huisrecht van de clubs van de BVO’s om personen de 

toegang tot het stadion te ontzeggen. Op deze wijze kan de KNVB de zich misdragende supporter ook een 

landelijk stadionverbod opleggen.”
 158

  

 

Het huisrecht van een voetbalclub zal in beginsel bepalen dat de betreffende voetbalclub zelf de eigenaar 

is over zijn voetbalstadion.
159

 Dit betekent dat de voetbalclub binnen zijn eigen stadion de baas is. Echter, 

de Nederlandse betaald voetbalorganisaties hebben de KNVB gemachtigd om hun recht om personen de 

toegang tot hun stadion te ontzeggen, op grond van hun huisrecht, uit te oefenen.
160

 Door deze volmacht 

is de KNVB bevoegd om landelijke stadionverboden op te leggen aan personen die zich misdragen. 

 

Indien een vorm van dit landelijke stadionverbod toegepast zal worden in de strijd tegen seksuele 

intimidatie in de sport betekent dit uiteraard dat de afzonderlijke sportbonden dergelijke bevoegdheden op 

moeten nemen in hun reglementen. Indien de sportbonden, op basis van hun reglementen, een volmacht 

op basis van het huisrecht van de afzonderlijke clubs hebben, kunnen zij plegers van seksuele intimidatie 

verbieden om zich te bevinden op of in de directe nabijheid van bepaalde sportterreinen. Meer concreet 

houdt dit bijvoorbeeld in dat een pleger van seksuele intimidatie binnen de turnwereld een dergelijk 

verbod opgelegd kan krijgen door de KNGU. Dit betekent dan dat deze turnleraar een verbod krijgt om 

terreinen van turnverenigingen te betreden.  

 

Ondanks het gegeven dat de KNHB geen volmacht heeft op basis van het huisrecht van alle afzonderlijke 

hockeyverenigingen, heeft zij zeer recent een dergelijke maatregel opgelegd aan een hockeytrainer die 

jarenlang honderden meisjes en jonge vrouwen heeft gefilmd in de kleedkamer van hockeyvereniging 
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HGC.
161

 De betreffende trainer is opgepakt en er is een strafrechtelijk onderzoek ingesteld. Daarnaast 

heeft de KNHB zelf ook juridische maatregelen getroffen, onder meer door hem te verbieden terreinen 

van hockeyverenigingen te betreden. Op die manier hoopt de KNHB in ieder geval te voorkomen dat de 

betreffende man zich opnieuw schuldig zal maken aan seksuele intimidatie binnen de hockeysport. 

 

De KNHB zet door middel van deze maatregel een grote stap in de strijd tegen seksuele intimidatie 

binnen de sport. Indien de overkoepelende sportbonden een volmacht krijgen op basis van het huisrecht 

van de afzonderlijke sportverenigingen kan er een veiliger sportklimaat gecreëerd worden. Er wordt 

daarmee immers voorkomen dat een pleger van seksuele intimidatie zich op andere verenigingen, binnen 

dezelfde tak van sport, schuldig kan maken aan seksuele intimidatie. Mijns inziens kan dit gezien worden 

als een zeer effectief juridisch instrument in de strijd tegen seksuele intimidatie binnen de sport. Daar 

waar het ontzeggen van de toegang slechts betrekking heeft op één specifieke sportvereniging kan er met 

behulp van een volmacht, op basis van het huisrecht van de afzonderlijke sportverenigingen, een landelijk 

verbod gecreëerd worden.  

 

6.2. (Tijdelijke) schorsing 

Schorsingen komen in de sport geregeld voor
162

, zowel in de vorm van tuchtmaatregel als in de vorm van 

ordemaatregel. Het Tuchtreglement Seksuele Intimidatie van het ISR kent de (tijdelijke) schorsing 

momenteel niet als ordemaatregel. Het Dopingreglement van het ISR kent de (tijdelijke) schorsing 

daarentegen wel als ordemaatregel. Zo bepaalt artikel 31 van het Dopingreglement van het ISR dat 

sporters tijdelijk kunnen worden uitgesloten van deelname aan wedstrijden.
163

 Dit gebeurt onder meer in 

situaties wanneer men in afwachting is van de beoordeling van de bodemprocedure.  

Ondanks het gegeven dat het Tuchtreglement Seksuele Intimidatie van het ISR de (tijdelijke) schorsing 

momenteel niet als ordemaatregel kent, kan het in de toekomst wellicht wel een geschikt instrument zijn 

in de strijd tegen seksuele intimidatie binnen de sport.  

 

Met de term ‘schorsing’ wordt er in de sport meestal gedoeld op de uitsluiting van deelneming aan één of 

meerdere wedstrijden. Een speler die geschorst wordt kan bijvoorbeeld uitgesloten worden van deelname 

aan de eerstvolgende wedstrijd. Juridisch gezien is dit een heel ander soort sanctie dan de schorsing zoals 

deze geformuleerd is in de artikelen 2:35 BW en 2:38 lid 1 BW.
164

 

 

“De wet bedoelt hier met schorsing dat het betrokken lid geen toegang heeft tot de algemene vergadering 

en dus ook zijn stemrecht niet kan uitoefenen.”
165
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Een schorsing op grond van het Burgerlijk Wetboek zal in gevallen van seksuele intimidatie niet het 

gewenste effect bereiken. Voor het vervolg van deze scriptie moet er bij de term ‘schorsing’ dan ook 

gedacht worden aan de betekenis van deze term in de sport. Oftewel de uitsluiting van deelneming aan 

wedstrijden, of in het geval van een trainer de uitsluiting van het beoefenen van zijn functie.  

Dit ziet men onder andere terug in een zaak
166

 omtrent een rugbyspeler die verdacht werd van 

dopinggebruik. In afwachting van de beoordeling van de bodemprocedure is hem toen een ordemaatregel, 

te weten een tijdelijke schorsing, opgelegd. In deze zaak heeft de rechter de door de Rugbybond 

opgelegde maatregel geschorst vanwege de volgende overweging: 

 

“Een voortduren van de schorsing leidt immers tot onomkeerbare gevolgen voor de speler. De tijd dat 

hem deelname aan wedstrijden en trainingen is ontzegd kan later niet worden goedgemaakt. Als de 

schorsing in de bodemprocedure in stand blijft, zal de sporter echter de volledige termijn van de 

schorsing alsnog moeten ondergaan. Het belang van de sporter bij schorsing is daarom veel groter dan 

het belang van de Rugbybond bij het voortduren van de opgelegde sanctie hangende de te voeren 

bodemprocedure.”
167

 

 

Indien een tijdelijke schorsing wordt opgelegd aan een trainer die beschuldigd wordt van seksuele 

intimidatie kan eveneens gesteld worden dat dit tot onomkeerbare gevolgen kan leiden. Indien na afloop 

van het onderzoek immers blijkt dat de trainer zich niet schuldig heeft gemaakt aan seksueel 

grensoverschrijdend gedrag kan de tijd dat hij geschorst is geweest niet worden ingehaald. Kortom, men 

zou kunnen stellen dat een (tijdelijke) schorsing ten tijde van het onderzoek geen passende en 

rechtvaardige maatregel is.
168

  

Ik ben echter van mening dat de veiligheid van sportbeoefenaren voorop hoort te staan. De veiligheid van 

sportbeoefenaren kan in grote mate worden aangetast wanneer een pleger van seksuele intimidatie, ten 

tijde van het onderzoek, vrij rond blijft lopen. Mijns inziens dient de veiligheid van sportbeoefenaren in 

dergelijke gevallen dan ook zwaarder te wegen dan het belang van de beschuldigde. Dit wordt bovendien 

versterkt door het feit dat seksuele intimidatie altijd gepaard gaat met slachtoffers. Deze slachtoffers 

kunnen enorme schade ondervinden ten gevolge van seksuele intimidatie. Uiteraard is het gebruik van 

verboden middelen eveneens een ernstig vergrijp, maar bij een vermeend plegen van seksuele intimidatie 

is er meer reden tot het treffen van voorzorgsmaatregelen, dan bij een vermeend gebruik van verboden 

middelen. De sporter, die verdacht wordt van het gebruik van doping, zal immers zijn volledige schorsing 

uit moeten zitten indien vast komt te staan dat hij daadwerkelijk verboden middelen heeft gebruikt. Voor 

slachtoffers van seksuele intimidatie, die seksueel geïntimideerd worden hangende het onderzoek jegens 

hun pleger, komt de schorsing van hun pleger echter te laat. 

 

Met betrekking tot de effectiviteit van de (tijdelijke) schorsing kan geconcludeerd worden dat deze 

juridische maatregel vrij effectief kan zijn. Wanneer een trainer zich schuldig maakt aan seksuele 

intimidatie en vervolgens een (tijdelijke) schorsing opgelegd krijgt, betekent dit dat hij, gedurende een 

bepaalde periode, niet gerechtigd is om zijn functie uit te oefenen. De kans dat deze pleger zich 

herhaaldelijk schuldig maakt aan seksuele intimidatie wordt hierdoor flink verkleind.   
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6.3. Opzeggen van het lidmaatschap  

Wanneer een pleger van seksuele intimidatie een lidmaatschapsverhouding kent met de sportvereniging of 

sportbond, maar het tuchtrecht toch niet kan worden toegepast
169

, kan het bestuur ervoor kiezen om de 

lidmaatschapsverhouding met de pleger op te zeggen.
170

 De wet noemt hierbij drie gronden voor 

opzegging: 

1) In de gevallen die in de statuten worden genoemd; 

2) Wanneer een lid heeft opgehouden aan de door de statuten gestelde eisen voor het lidmaatschap 

te voldoen; en 

3) Wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten 

voortduren.
171

 

 

Artikel 4 van het Tuchtreglement Seksuele Intimidatie van het ISR bepaalt welke gedragingen ten aanzien 

van seksuele intimidatie als overtreding kunnen worden aangemerkt. Op grond van dit artikel begaat een 

pleger van seksuele intimidatie een overtreding indien hij of zij zich schuldig maakt aan seksuele 

intimidatie. Een lid dat zich schuldig maakt aan seksuele intimidatie voldoet daarna dus niet meer aan de 

vereisten die aan het lidmaatschap worden gesteld. Dit betekent dat het bondsbestuur in een dergelijk 

geval bevoegd is om de lidmaatschapsverhouding met het lid op te zeggen. Bovendien kan men ook 

oordelen dat van het bestuur redelijkerwijs niet gevergd kan worden dat zij het lidmaatschap van een 

pleger van seksuele intimidatie voort laat duren. Deze pleger vormt immers een bedreiging voor de 

overige leden van de vereniging, waardoor het niet gewenst is dat het bestuur de 

lidmaatschapsverhouding met de pleger laat voortduren. 

 

Het opzeggen van het lidmaatschap voorkomt niet dat de pleger van seksuele intimidatie bij andere 

sportverenigingen aan de slag kan gaan. Indien sportvereniging A immers de lidmaatschapsverhouding 

met één van haar begeleiders opzegt, betekent dit niet dat die betreffende begeleider niet bij 

sportvereniging B, als begeleider, aan de slag kan gaan. Dit betekent dat de pleger gewoon bij andere 

sportverenigingen kan gaan werken en zich daar eveneens schuldig kan maken aan seksuele intimidatie. 

Om het probleem van seksuele intimidatie binnen de gehele sportwereld effectief aan te pakken, dienen er 

tevens andere maatregelen getroffen te worden. Het volgende voorbeeld biedt een mogelijke oplossing 

voor dit probleem:  

 

Begeleider X, lid van volleybalvereniging A, heeft zich bij deze volleybalvereniging schuldig gemaakt 

aan seksuele intimidatie en deze vereniging heeft vervolgens het lidmaatschap van begeleider X 

opgezegd. Het bestuur van volleybalvereniging A brengt de overkoepelende volleybalbond, Nevobo, 

hiervan op de hoogte. Het bondsbestuur van Nevobo ontwerpt vervolgens een soort landelijk register 

waar namen van dergelijke ontuchtplegers geregistreerd kunnen worden en vermeld begeleider X op deze 

lijst. Wanneer begeleider X zich vervolgens als volleybaltrainer meldt bij volleybalvereniging B, kan 

volleybalvereniging B bij het overkoepelende bondsbestuur navragen of begeleider X geregistreerd staat 

in het landelijke register. Het bondsbestuur meldt vervolgens aan volleybalvereniging B dat begeleider X 

inderdaad opgenomen is in het landelijke register en vervolgens is het aan volleybalvereniging B om te 
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besluiten of zij begeleider X wel of niet aanstelt als trainer. Volleybalvereniging B doet er verstandig aan 

om begeleider X niet aan te stellen als begeleider of, wanneer zij dit wel doet, begeleider X nauwlettend 

in de gaten te houden.  

Dit landelijke register kan vergeleken worden met de zogenaamde ‘zwarte lijst’ die NOC*NSF hanteert. 

Bij het landelijke register is er echter geen tuchtrechtelijke- of strafrechtelijke veroordeling vereist om een 

pleger van seksuele intimidatie te registreren. Het landelijke register wordt bijgehouden door de 

overkoepelende sportbond en is verder niet openbaar. Dit betekent dat de afzonderlijke sportverenigingen 

dit register ook niet zomaar kunnen raadplegen. Zij kunnen slechts bij het bondsbestuur terecht met de 

vraag of een specifieke trainer/begeleider geregistreerd staat en krijgen daar vervolgens antwoord op. Zelf 

kunnen zij het register niet inzien. Met behulp van dit systeem wordt er niet alleen bij volleybalvereniging 

A, maar bij alle volleybalverenigingen in Nederland, voorkomen dat begeleider X zich in de toekomst 

nog schuldig kan maken aan seksuele intimidatie.     

 

Kortom, het opzeggen van het lidmaatschap van een pleger van seksuele intimidatie kan als een extra 

juridisch instrument worden gezien om seksuele intimidatie binnen de sport te bestrijden. Maar ik ben van 

mening dat deze maatregel pas echt effectief zal zijn, wanneer het bondsbestuur een landelijk register 

bijhoudt met plegers van seksuele intimidatie, zodat de afzonderlijke sportverenigingen met vragen over 

specifieke trainers/begeleiders bij het overkoepelende bondsbestuur terecht kunnen.     

 

6.4. Afnemen van andere (bijzondere) rechten 

Wanneer de pleger van seksuele intimidatie aangemerkt kan worden als ‘aangeslotene’ van de vereniging 

zullen er andere maatregelen getroffen moeten worden. Onder ‘aangeslotenen’ worden onder andere 

aangemerkt: buitengewone leden, ereleden, leden van verdienste en buitenleden. Aangeslotenen zijn geen 

leden in de zin van de wet.
172

 Slechts indien aan hen bevoegdheden toekomen die Boek 2 van het 

Burgerlijk Wetboek toekent aan leden van de vereniging zullen zij als leden in de zin van de wet worden 

aangemerkt. Over het algemeen kan worden aangemerkt dat dit bij aangeslotenen van sportverenigingen 

niet het geval is. Zo bepalen de statuten van de KNHB bijvoorbeeld dat buitengewone leden geen leden 

zijn in de zin van de wettelijke bepalingen van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
173

  

 

De bepalingen omtrent opzegging
174

 zullen, kortom, niet op aangeslotenen van toepassing zijn. De aparte 

status van aangeslotenen binnen een vereniging wordt  veelal nader uitgewerkt in de statuten van de 

betreffende vereniging.
175

 Deze statuten bevatten over het algemeen ook bepalingen omtrent opzegging. 

Zo bepaalt artikel 9 van de Statuten van de KNHB bijvoorbeeld dat het bondsbestuur van de KNHB het 

lidmaatschap van één van haar leden, of buitengewoon leden op kan zeggen.
176

 Dit betekent dat de KNHB 

ook bevoegd is om het lidmaatschap van buitengewone leden op te zeggen, indien zij niet voldoen aan de 

vereisten door de statuten van de KNHB aan het lidmaatschap gesteld of indien zij hun verplichtingen 
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jegens de KNHB niet nakomen of in die gevallen dat redelijkerwijs niet van de KNHB gevergd kan 

worden dat het lidmaatschap blijft voortduren.
177

    

Het afnemen van andere rechten, zoals het buitengewoon lidmaatschap of het erelidmaatschap, gebeurt 

dus op basis van de statuten van de desbetreffende sportbond. De bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek 

zullen immers niet op hen van toepassing kunnen worden geacht. Evenals bij het opzeggen van het 

‘gewone’ lidmaatschap geldt bij het afnemen van andere (bijzondere) rechten dat de maatregel pas echt 

effectief zal zijn wanneer het bondsbestuur een landelijk register met plegers van seksuele intimidatie 

hanteert.  

 

6.5. Opzeggen van de arbeidsovereenkomst 

Tegenwoordig zijn steeds meer trainers en coaches op grond van een arbeidsovereenkomst in dienst van 

een sportvereniging. Onder arbeidsovereenkomst wordt op grond van het Burgerlijk Wetboek verstaan: 

 

“de overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de 

werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.”
 178

 

 

Oftewel, de begeleider verbindt zich, in dienst van de sportvereniging, om gedurende een bepaalde tijd 

trainingen te geven en teams te begeleiden tegen een bepaald salaris. Deze begeleiders zullen niet altijd 

een lidmaatschapsverhouding met de betreffende sportvereniging overeengekomen zijn.
179

 Een 

mogelijkheid om een pleger, die op contractuele basis in dienst is van de sportvereniging, toch te straffen 

en daarmee herhaling van de seksuele intimidatie te voorkomen, is gelegen in het opzeggen van de 

arbeidsovereenkomst.  

Het ontslag op staande voet zal in een dergelijk geval als meest effectieve maatregel worden aangemerkt, 

aangezien daar geen opzegtermijn bij in acht genomen hoeft te worden.
180

 Voor een ontslag op staande 

voet moet er aan de volgende voorwaarden worden voldaan: 

 Er moet sprake zijn van een dringende reden; 

 De dringende reden moet aan de werknemer worden meegedeeld; en 

 Het ontslag op staande voet moet onverwijld gegeven worden.
181

 

  

De wet bepaalt dat onder dringende redenen worden beschouwd zodanige daden, eigenschappen of 

gedragingen van de werknemer, die ten gevolge hebben dat van de werkgever redelijkerwijze niet kan 

worden gevergd dat de arbeidsovereenkomst blijft voortduren.
182

 In het tweede lid van artikel 7:678 van 

het Burgerlijk Wetboek staan vervolgens diverse dringende redenen geformuleerd. Deze lijst is niet 

limitatief. Dat wil zeggen dat er buiten deze lijst ook andere redenen als dringende reden aangemerkt 

kunnen worden. Uit jurisprudentie
183

 blijkt dat als vuistregel geldt dat seksuele intimidatie in beginsel, 

behoudens bijzondere uitzonderingen, als dringende reden voor ontslag kan worden aangemerkt. Dit 

betekent dat seksuele intimidatie over het algemeen als legitieme reden wordt gezien om een werknemer 
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op staande voet te ontslaan. Deze reden moet de werknemer uiteraard wel worden meegedeeld en het 

ontslag dient in beginsel onverwijld gegeven te worden.
184

 Dit betekent in feite dat het ontslag direct 

opgelegd moet worden nadat de dringende reden zich heeft voorgedaan. Bij seksuele intimidatie kan deze 

eis een knelpunt vormen, omdat seksuele intimidatie veelal pas later aan het licht komt. Echter, dit 

betekent niet dat een pleger van seksuele intimidatie niet op staande voet kan worden ontslagen.   

 

“Het gaat er om dat de werkgever na het ontdekken van de als dringende reden kwalificerende handeling 

onverwijld ontslag verleent, ook als die handeling lang voor de ontdekking heeft plaatsgevonden.”
185

 

 

“Dit vereiste betekent niet dat het ontslag direct na de constatering van de dringende reden moet worden 

gegeven. Het betekent dat de werkgever na ontdekking van een feit dat mogelijkerwijs reden zou kunnen 

zijn voor een ontslag op staande voet, voortvarend moet handelen.”
186

 Geconcludeerd kan worden dat een 

ontslag op staande voet eveneens mogelijk is indien de seksuele intimidatie pas jaren later aan het licht 

komt.  

 

Kortom, het opzeggen van de arbeidsovereenkomst, door middel van een ontslag op staande voet, kan als 

effectieve maatregel worden beschouwd voor de sportvereniging waar de seksuele intimidatie zich heeft 

voorgedaan. De begeleider is, door zijn ontslag, immers niet meer gebonden aan de betreffende 

sportvereniging en zal zijn werkzaamheden aldaar niet meer uit kunnen oefenen. Op die manier wordt 

voorkomen dat de seksuele intimidatie zich binnen deze sportvereniging kan herhalen. Echter, deze 

maatregel zorgt er niet voor dat de betreffende begeleider niet bij andere sportverenigingen aan de slag 

kan gaan als begeleider. Indien de begeleider bij een andere sportvereniging gaat werken, kan hij daar 

eveneens slachtoffers maken. Om dit te voorkomen kan het noodzakelijk zijn dat het bondsbestuur de 

pleger van seksuele intimidatie opneemt in het landelijke register en dat de afzonderlijke 

sportverenigingen vervolgens bij het bondsbestuur na kunnen vragen of een specifieke trainer/begeleider 

geregistreerd staat.
187

  

 

6.6. Intrekken van een licentie 

Tot slot kan het bestuur er ook nog voor kiezen om de licentie van de trainer, die zich schuldig heeft 

gemaakt aan seksuele intimidatie, in te trekken. Er zijn namelijk diverse sportbonden die een 

licentiesysteem hanteren voor trainers en coaches.
188

 Dit systeem houdt in dat trainers en coaches in 

bepaalde competitieklassen verplicht zijn om in het bezit te zijn van een trainerslicentie.  

 

De sportbonden die een licentiesysteem hanteren zullen over het algemeen ook een licentiereglement 

hebben waarin de regels die betrekking hebben op de trainerslicentie zijn uitgewerkt. In dit reglement 

staat onder meer geformuleerd op welke gronden de licentie ingetrokken kan worden. Zo bepaalt het 

licentiereglement van de Atletiekunie bijvoorbeeld dat een licentiehouder zijn of haar licentie ontnomen 

kan worden indien: 

                                                           
184

 Artikel 7:677, eerste lid van het Burgerlijk Wetboek. 
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 Zie hiervoor: Hoge Raad 27 april 2001, NJ 2001/421. 
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 Zie Gerechtshof Amsterdam 13 augustus 2013, 200.121.848-01, RAR 2014/15 
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 Zie hoofdstuk 6, paragraaf 3 voor een overzichtelijk voorbeeld.  
188

 De KNVB, Nevobo, KNGU, KNAS en KNSB (schaatsen) zijn voorbeelden van Nederlandse sportbonden die een 
trainerslicentie kennen. 
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 de licentiehouder door gedrag, handelen of uitlatingen de normen en waarden die de Atletiekunie 

voorstaat met voeten treedt; 

 de licentiehouder de licentie door een ander laat benutten.
189

 

 

Er zal van geval tot geval, aan de hand van de omstandigheden, beoordeeld moeten worden of er 

daadwerkelijk een grond bestaat om de licentie van de trainer in te trekken. In het verleden heeft de 

KNGU in ieder geval al eens gedreigd de trainerslicentie van een trainer op te zeggen, nadat een aantal 

ex-turnsters en turnouders diverse misstanden, die in het verleden plaatsgevonden hadden, openbaar 

hadden gemaakt.
190

 Daarnaast gebeurt het in de sport ook wel eens dat trainers gedurende een bepaalde 

periode niet in aanmerking komen voor een trainerslicentie.
191

 

 

Indien de trainerslicentie van een turnleraar, die zich schuldig heeft gemaakt aan seksuele intimidatie met 

één van zijn pupillen, wordt ingetrokken, wordt daardoor onder meer voorkomen dat hij bij een andere 

turnvereniging aan de slag kan gaan. Op die manier kan de KNGU ervoor zorgen dat er een veiliger 

sportklimaat ontstaat in de turnsport. Vanuit dat oogpunt kan dit als een zeer effectieve maatregel worden 

aangemerkt. Doordat de trainer geen licentie meer heeft kan hij/zij ook niet als trainer bij andere 

sportverenigingen aan de slag. Wanneer de licentie van een trainer wordt ingetrokken, kan hij/zij zich 

echter nog wel op terreinen van sportverenigingen begeven en daar aan de slag gaan als vrijwilliger. 

Geconcludeerd kan worden dat het intrekken van de trainerslicentie niet geheel waterdicht is en dat er 

andere juridische instrumenten nodig zijn om er daadwerkelijk voor te zorgen dat seksuele intimidatie 

binnen de sport wordt bestreden.    

 

6.7. Conclusie 

In dit hoofdstuk heb ik een overzicht gegeven van de juridische instrumenten die het bestuur ten dienste 

staan in haar strijd tegen seksuele intimidatie binnen de sport. Wanneer bondsbesturen een volmacht op 

basis van het huisrecht van de afzonderlijke clubs krijgen, wordt daarmee een grote stap gezet richting 

een veiliger sportklimaat. De bond is dan, op grond van de volmacht, bevoegd om de pleger van seksuele 

intimidatie de toegang tot de terreinen van alle sportverenigingen te verbieden. De KNVB past dit 

systeem in de voetbalsport reeds geruime tijd toe op supporters die zich misdragen.
192

 Mijns inziens kan 

dit juridische instrument zeer effectief zijn in de strijd tegen seksuele intimidatie binnen de sport. Binnen 

de gehele tak van sport wordt immers voorkomen dat de pleger van seksuele intimidatie zich 

herhaaldelijk schuldig kan maken aan seksuele intimidatie, aangezien hij/zij zich niet meer mag begeven 

op de terreinen van de sportverenigingen.  

Hangende het onderzoek kan de (tijdelijke) schorsing als een effectieve maatregel worden beschouwd. Op 

die manier wordt immers voorkomen dat een pleger van seksuele intimidatie, ten tijde van het onderzoek, 

zijn of haar werkzaamheden binnen de sportvereniging kan uitoefenen. De pleger kan zich dan niet meer 

schuldig maken aan seksuele intimidatie binnen de sportvereniging.  

Wanneer de pleger van seksuele intimidatie lid of buitengewoon lid is van de sportvereniging, kan het 

bestuur respectievelijk het lidmaatschap opzeggen of de bijzondere rechten afnemen. Om daadwerkelijk 
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 Artikel 8 van het Licentiereglement van de KNGU en de KNBLO-NL. 
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 Zie bijvoorbeeld: www.volkskrant.nl > Sport > Gymnastiekbond: Excuses voor mishandelde turnsters, 18 januari 
2012.  
191

 Dit blijkt onder andere uit: Rechtbank Utrecht (vzr.) 1 december 2010, LJN BO5684. 
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 Zie artikel 10.5 van de Standaardvoorwaarden van de KNVB.  

http://www.volkskrant.nl/
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effectief te zijn zullen beide maatregelen gepaard moeten gaan met een melding aan het bondsbestuur. 

Het bondsbestuur kan de plegers van seksuele intimidatie vervolgens opnemen in een landelijke register. 

En de afzonderlijke sportverenigingen kunnen, voordat zij een nieuwe begeleider aanstellen, navraag 

doen bij het bondsbestuur of de betreffende trainer/begeleider geregistreerd staat. Deze juridische 

maatregelen zijn, kortom, pas echt effectief wanneer ze gepaard gaan met een registratie door het 

bondsbestuur in een landelijk register.
193

  

Het bestuur van de vereniging kan er, wanneer de pleger van seksuele intimidatie op grond van een 

arbeidscontract in dienst is van de vereniging, ook voor kiezen om de arbeidsverhouding met de pleger te 

beëindigen. Het opzeggen van de arbeidsovereenkomst door middel van een ontslag op staande voet
194

 

kan als effectieve maatregel worden aangemerkt voor de sportvereniging waar de seksuele intimidatie 

zich heeft voorgedaan. Echter, om te voorkomen dat de pleger zich bij andere sportverenigingen schuldig 

zal maken aan seksuele intimidatie is het ook hier noodzakelijk dat het bondsbestuur de pleger opneemt in 

een landelijke register.  

Tot slot kan er, bij de diverse sporten die een licentiesysteem kennen, nog een andere maatregel getroffen 

worden. Door het intrekken van de trainerslicentie van een pleger van seksuele intimidatie wordt er 

binnen de gehele sportbond voorkomen dat deze trainer nog ergens anders training kan gaan geven. Op 

die manier wordt er binnen de betreffende sportbond een veiliger sportklimaat gecreëerd. Dit juridische 

instrument kan mijns inziens als erg effectief worden beschouwd, omdat de maatregel binnen de gehele 

sportbond geldt. Met deze maatregel wordt echter niet voorkomen dat de pleger zich op terreinen van 

sportverenigingen begeeft of als vrijwilliger bij andere sportverenigingen gaat werken. 

  

Alles in ogenschouw nemende kom ik tot de conclusie dat het meest effectieve juridische instrument in de 

strijd tegen seksuele intimidatie binnen de sport gevonden kan worden in een volmacht bij de 

sportbonden, op basis van het huisrecht van de afzonderlijke sportverenigingen. Wanneer de 

overkoepelende sportbond immers een volmacht heeft, op basis van het huisrecht van de afzonderlijke 

sportverenigingen, kan een pleger van seksuele intimidatie de toegang tot alle sportterreinen, binnen een 

specifieke tak van sport, worden ontzegd. Dit is, mijns inziens, effectiever dan bijvoorbeeld het intrekken 

van een licentie of het opzeggen van een arbeidscontract. Wanneer een licentie wordt ingetrokken of een 

arbeidscontract wordt opgezegd, wordt daarmee immers niet voorkomen dat de pleger zich op andere 

sportterreinen kan begeven. Wanneer een pleger daarentegen de toegang tot alle sportterreinen, binnen 

één tak van sport, wordt ontzegd, wordt daarmee direct voorkomen dat de pleger zich überhaupt op de 

sportterreinen kan begeven. De kans dat de pleger van seksuele intimidatie zich herhaaldelijk schuldig 

maakt aan seksuele intimidatie binnen de sportwereld is dan aanzienlijk kleiner.  
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 Zie hoofdstuk 6, paragraaf 3 voor een duidelijk voorbeeld. 
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 Artikel 7:677 van het Burgerlijk Wetboek. 
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7. Bestuurlijke bevoegdheid 

 

Nu bekend is welke juridische instrumenten het bestuur ten dienste zouden kunnen staan in de strijd tegen 

seksuele intimidatie is het zaak om te onderzoeken hoe ver de bevoegdheid van het bestuur reikt bij het 

treffen van dergelijke maatregelen. De vraag is als het ware wat de gevolgen voor het bestuur kunnen zijn 

bij het wel/niet optreden bij meldingen van seksuele intimidatie. In dit hoofdstuk zal ik ingaan op de 

gevolgen bij het wel optreden, ofwel de vraag hoe ver de bevoegdheid van het bestuur reikt bij het treffen 

van bestuurlijke maatregelen. Hierbij zal ik ook ingaan op de vraag of het bestuur door het treffen van 

dergelijke maatregelen de rechterlijke macht buitenspel zet. In het volgende hoofdstuk, hoofdstuk 8, zal ik 

vervolgens ingaan op de vraag wat de gevolgen voor het bestuur kunnen zijn wanneer zij meldingen van 

seksuele intimidatie naast zich neerlegt. 

 

7.1. Bestuurstaak  

Zoals reeds eerder weergegeven, is het bestuur belast met het ‘besturen’ van de vereniging.
195

 Deze 

bestuurstaak wordt in de wet niet nader omschreven. Maar veelal verstaat men onder ‘besturen’ het zorg 

dragen voor het goed functioneren van de rechtspersoon, het entameren, vaststellen en tot uitvoering 

brengen van een beleid, het beheren van het vermogen, het uitvoeren van besluiten van andere organen en 

veelal ook het voeren van de dagelijkse leiding van de rechtspersoon.
196

 In beginsel kan men onder 

‘besturen’ alles verstaan wat nodig is om de vereniging in het maatschappelijk verkeer te doen 

functioneren. Bovendien is het bestuur bij het ‘besturen’ van de vereniging gehouden tot een behoorlijke 

vervulling van deze bestuurstaak.
197

 Deze behoorlijke taakvervulling wordt geformuleerd in artikel 2:9 

van het Burgerlijk Wetboek en zal in het volgende hoofdstuk nog uitgebreid aan bod komen.  

Om een sportvereniging in het maatschappelijk verkeer te laten functioneren is het onder meer 

noodzakelijk dat sportbeoefenaren hun sport in een veilig sportklimaat kunnen beoefenen. Dit houdt in 

dat het bestuur zorg draagt voor de handhaving van een veilig sportklimaat. Het creëren en vervolgens 

handhaven van een veilig sportklimaat kan dan ook gezien worden als één van de taken van het 

verenigingsbestuur. Dit betekent onder meer dat het bestuur erop toe dient te zien dat haar leden niet 

seksueel geïntimideerd zullen worden. Uiteraard is het niet in alle gevallen mogelijk om de seksuele 

intimidatie daadwerkelijk te voorkomen, maar het bestuur dient er zo goed mogelijk op toe te zien dat de 

leden in een veilige omgeving kunnen sporten. Dit houdt ook in dat het bestuur adequaat dient op te 

treden en eventueel maatregelen dient te treffen wanneer er meldingen van (vermoedens van) seksuele 

intimidatie worden gedaan.  

 

In hoofdstuk 6 heb ik diverse juridische instrumenten benoemd, die het bestuur zou moeten kunnen 

treffen in de strijd tegen seksuele intimidatie binnen de sport. Het gaat hierbij zowel om maatregelen 

hangende een gerechtelijk onderzoek als om maatregelen in situaties waarbij een tuchtzaak niet (meer) 

mogelijk is. Echter, het is de vraag hoe ver het bestuur mag gaan bij het treffen van dergelijke 

maatregelen. Om te beoordelen of het bestuur, door het treffen van dergelijke bestuurlijke maatregelen, de 

rechterlijke macht buitenspel zet, zal ik hieronder allereerst ingaan op de taken van de rechtsprekende 

macht en vervolgens op de vraag hoe ver de bevoegdheid van het bestuur reikt bij het treffen van 

bestuurlijke maatregelen.  
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 Zie hoofdstuk 3, paragraaf 3. 
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 H. de Groot, Bestuurdersaansprakelijkheid, Deventer: Kluwer 2011, p. 20. 
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 Artikel 2:9 van het Burgerlijk Wetboek. 
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7.2. Rechtsprekende macht 

Van oudsher is het de rechterlijke macht, die, op grond van de machtenscheiding, belast is met de 

rechtsprekende taak.
198

 Het doel van deze machtenscheiding, ook wel de Trias Politica genoemd, is 

machtsconcentratie bij de overheid tegen te gaan.
199

 Het eerste lid van artikel 113 van de Grondwet, ook 

wel de competentiebepaling genoemd, luidt als volgt: 

 

“Aan de rechterlijke macht is voorts opgedragen de berechting van strafbare feiten.”
200

  

 

Deze bepaling uit de grondwet bestaat uit drie afzonderlijke elementen, te weten ‘rechterlijke macht’, 

‘berechting’ en ‘strafbare feiten’. Het eerste lid van artikel 116 van de Grondwet bepaalt dat de wetgever 

aangeeft welke gerechten er behoren tot de rechtsprekende macht. Dit zijn de rechtbanken, de 

gerechtshoven en de Hoge Raad.
201

 Onder de term ‘berechting’ valt niet alleen de beslissing omtrent 

straffen, maar ook kennisneming en oordeelsvorming over de strafbaarheid van feiten en van de dader, 

evenals oplegging van maatregelen, schuldigverklaring zonder strafoplegging, vrijspraak of ontslag van 

rechtsvervolging.
202

 En onder de term ‘strafbare feiten’ wordt verstaan: 

 

“de feiten die in enigerlei algemene regeling strafbaar zijn gesteld, zoals de strafbare feiten die 

voorkomen in het Sr, de WED, het Wetboek van Militair Strafrecht en in strafbepalingen in diverse 

andere wetten en lagere regelingen.”
203

 

 

Geconcludeerd kan worden dat het in beginsel aan de rechtsprekende macht is om een dader van seksuele 

intimidatie te bestraffen. Op grond van de Trias Politica is het bestuur van een sportvereniging namelijk 

niet bevoegd om recht te spreken. Wanneer een melding van seksuele intimidatie leidt tot een tuchtzaak 

dan wel strafzaak zal het gewoonlijk aan de rechter zijn om passende sancties te treffen. 

 

7.3. Hoe ver reikt de bevoegdheid van het bestuur bij het treffen van maatregelen? 

Zoals reeds weergegeven leidt niet elke melding van seksuele intimidatie tot een (geldige) tuchtzaak.
204

 

En aangezien één van de taken van het bestuur het creëren en vervolgens handhaven van een veilig 

sportklimaat voor haar sportbeoefenaren is, is het noodzakelijk dat het bestuur in dergelijke gevallen op 

kan treden door bestuurlijke maatregelen te treffen. In hoofdstuk 6 heb ik weergegeven welke juridische 

instrumenten het bestuur ten dienste zouden moeten staan in de strijd tegen seksuele intimidatie binnen de 

sport. Het is echter de rechtsprekende macht die belast is met de rechtsprekende taak
205

, waardoor het 

bestuur in beginsel niet bevoegd is tot het treffen van dergelijke sancties. Het komt er namelijk op neer 

dat buitengerechtelijke afdoening in beginsel niet in overeenstemming is met het historische uitgangspunt 

van de machtenscheiding.  
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 Artikel 113, eerste lid van de Grondwet. 
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 W.J.M. Voermans, S.C. van Bijsterveld, Inleiding hoofdstukken 5 en 6: wetgeving, bestuur en rechtspraak, in: De 
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 Artikel 2 van de Wet op de Rechterlijke Organisatie. 
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 Kamerstukken II 1979/80, 16 162, nr. 3, p. 9. 
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Het bestuur van een sportvereniging kan echter twee soorten maatregelen treffen in zijn strijd tegen 

seksuele intimidatie, te weten herstelmaatregelen en bestraffende maatregelen.
206

 Maatregelen met een 

punitief karakter zijn louter gericht op het bestraffen van de dader. Maatregelen met een reparatoir 

karakter zijn erop gericht om een specifieke situatie te beëindigen. Het doel van de maatregel bepaalt of er 

sprake is van een herstelmaatregel of een bestraffende maatregel.  

Maatregelen die getroffen worden in de strijd tegen seksuele intimidatie hebben als primair doel: een 

einde maken aan de seksuele intimidatie en er voor zorgen dat de pleger zich niet herhaaldelijk schuldig 

kan maken aan seksuele intimidatie. Ondanks het feit dat dit veelal gepaard zal gaan met een straf voor de 

dader is dit geen bestraffende maatregel. Bestraffende maatregelen zijn er namelijk louter op gericht om 

de dader te treffen en dit is niet het geval bij de maatregelen uit hoofdstuk 6.   

Seksuele intimidatie in de sport kan, mijns inziens, dus het beste bestreden worden door middel van 

maatregelen met een reparatoir karakter. Dergelijke maatregelen zijn niet gericht op het straffen van de 

dader en kunnen dan ook naast de strafrechtelijke handhaving worden opgelegd.  

 

Men kan stellen dat het bestuur, wanneer het maatregelen treft in de strijd tegen seksuele intimidatie 

binnen de sport, als het ware de taak van de rechterlijke macht op zich neemt. Dit betekent echter niet dat 

de rechterlijke macht daardoor buitenspel wordt gezet. De rechterlijke macht is, in die gevallen dat een 

melding van seksuele intimidatie niet tot een rechtszaak kan leiden, immers niet bevoegd om recht te 

spreken. Mijns inziens is het in die gevallen aan het bestuur van de sportvereniging of sportbond om op te 

treden. Het bestuur dient er immers voor te zorgen dat de vereniging op een juiste wijze functioneert 

binnen het maatschappelijke verkeer.
207

 Dit betekent eveneens dat de vereniging een veilig sportklimaat 

voor haar sportbeoefenaren moet creëren.  

 

Daarnaast komt het ook voor dat meldingen van seksuele intimidatie wel leiden tot een tuchtzaak, maar 

dat het verenigings- of bondsbestuur, hangende het onderzoek, toch bestuurlijke maatregelen treft. Zo kan 

een bestuur bijvoorbeeld iemand de toegang tot een bepaald terrein ontzeggen of de beschuldigde een 

(tijdelijke) schorsing opleggen. Ook in die gevallen neemt het bestuur de taak van rechtsprekende macht 

op zich, terwijl deze bevoegdheid daadwerkelijk bij de rechter ligt. Deze bestuurlijke maatregelen, die 

hangende het onderzoek getroffen worden, dienen er toe om ook gedurende het onderzoek een veilig 

sportklimaat te waarborgen. Het zijn niet zo zeer sancties om de beschuldigde te bestraffen, maar eerder 

preventieve maatregelen die ertoe dienen dat er, hangende het onderzoek, niet nog meer slachtoffers 

zullen vallen. Aangezien deze maatregelen zijn aan te merken als herstelmaatregelen kunnen zij naast de 

strafrechtelijke handhaving worden opgelegd. Dit betekent dat het bestuur de rechterlijke macht niet 

buitenspel zet door dergelijke maatregelen te treffen.  

 

7.4. Conclusie 

Het creëren en vervolgens handhaven van een veilig sportklimaat is  één van de taken van het 

verenigingsbestuur. Dit betekent onder meer dat het bestuur erop toe dient te zien dat haar leden niet 

seksueel geïntimideerd zullen worden. Uiteraard is het niet in alle gevallen mogelijk om de seksuele 

intimidatie daadwerkelijk te voorkomen, maar het verenigingsbestuur dient er zo goed mogelijk op toe te 

zien dat de leden in een veilige sportomgeving kunnen sporten. Dit houdt ook in dat het bestuur adequaat 

dient op te treden en eventueel maatregelen dient te treffen wanneer er meldingen van (vermoedens van) 
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 Zie hiervoor bijvoorbeeld hoofdstuk 7, paragraaf 1. 
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seksuele intimidatie worden gedaan. Bovendien is het verenigingsbestuur bij het ‘besturen’ van de 

vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van deze bestuurstaak.
208

 

Wanneer het verenigingsbestuur maatregelen treft in de strijd tegen seksuele intimidatie binnen de sport 

zal het veelal gaan om maatregelen met een reparatoir karakter. Deze maatregelen zijn er immers op 

gericht om seksuele intimidatie binnen de sport te beëindigen en te bestrijden. Deze maatregelen hebben 

niet als doel het treffen van de dader, maar het voorkomen van seksuele intimidatie binnen de sport.  

Door het treffen van dergelijke maatregelen zet het bestuur de rechterlijke macht, mijns inziens, niet 

buitenspel. Dergelijke maatregelen kunnen immers gewoon naast de strafrechtelijke handhaving bestaan, 

mits zij verschillende doelen dienen. In beginsel is het aan de rechterlijke macht om recht te spreken en 

plegers van seksuele intimidatie te bestraffen.
209

 Daarnaast kan het bestuur maatregelen treffen om het 

probleem van seksuele intimidatie binnen de sport aan te pakken, bijvoorbeeld door één van de juridische 

instrumenten uit hoofdstuk 6 te hanteren. Het bestuur zet de rechterlijke macht hierdoor niet buitenspel. 

Bovendien dient opgemerkt te worden dat niet alle meldingen van seksuele intimidatie leiden tot een 

(geldige) rechtszaak. Wanneer dit het geval is, is de rechter überhaupt niet bevoegd om recht te spreken. 

Het is dan aan het bestuur om passende maatregelen te treffen zodat de seksuele intimidatie zich niet zal 

herhalen. Het is immers de taak van het bestuur om de sportvereniging zo goed mogelijk te laten 

functioneren in het maatschappelijke verkeer.  
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8. Bestuurdersaansprakelijkheid 

 

Wanneer het bestuur meldingen van (vermoedens van) seksuele intimidatie binnen krijgt, kan het er ook 

voor kiezen om deze meldingen naast zich neer te leggen. Er zijn diverse situaties te bedenken waarin het 

bestuur meldingen van (vermoedens van) seksuele intimidatie naast zich neerlegt. Bijvoorbeeld wanneer 

er slechts één klacht is en de inhoud van deze klacht erg vaag is of wanneer de klacht gericht is jegens een 

zeer gerenommeerde trainer. De vraag die dan rijst is wat er gebeurt wanneer het bestuur ervoor kiest om 

niet in te grijpen?  

 

Dit is niet de kern van mijn onderzoek, maar in dit hoofdstuk zal ik toch ingaan op deze vraag om te 

beoordelen wat de risico’s voor het bestuur zijn wanneer het niet ingrijpt bij meldingen van (vermoedens 

van) seksuele intimidatie. Allereerst zal ik nader ingaan op de zorgplicht van het bestuur, waarna ik de 

bestuurdersaansprakelijkheid zal behandelen. Vervolgens zal ik een vergelijking maken met seksuele 

intimidatie in het onderwijs. En tot slot zal ik concluderen wat de risico’s voor het bestuur zijn en of het 

bestuur daadwerkelijk aansprakelijk gehouden kan worden wanneer het meldingen van (vermoedens van) 

seksuele intimidatie naast zich neerlegt. 

 

8.1. Zorgplicht van het bestuur 

Het bestuur is, bij het vervullen van zijn bestuurstaak, gehouden tot een behoorlijke vervulling van deze 

taak. Deze zorgplicht wordt geformuleerd in artikel 2:9 van het Burgerlijk Wetboek. Dit artikel luidt als 

volgt: 

 

“Artikel 9 

1. Elke bestuurder is tegenover de rechtspersoon gehouden tot een behoorlijke vervulling van zijn 

taak. Tot de taak van de bestuurder behoren alle bestuurstaken die niet bij of krachtens de wet of 

de statuten aan een of meer andere bestuurders zijn toebedeeld. 

2. Elke bestuurder draagt verantwoordelijkheid voor de algemene gang van zaken. Hij is voor het 

geheel aansprakelijk terzake van onbehoorlijk bestuur, tenzij hem mede gelet op de aan anderen 

toebedeelde taken geen ernstig verwijt kan worden gemaakt en hij niet nalatig is geweest in het 

treffen van maatregelen om de gevolgen van onbehoorlijk bestuur af te wenden.”
210

 

 

De wet geeft niet aan waar exact de grens ligt tussen behoorlijke en onbehoorlijke taakvervulling. Een 

nadere precisering van deze grens is enigszins af te leiden uit de wetsartikelen die het bestuur specifieke 

taken opleggen, statutaire bepalingen die de taak van het bestuur afbakenen en de jurisprudentie.
211

 “Zo 

bepaalt art. 2:10 BW dat het bestuur van een rechtspersoon gehouden is een boekhouding bij te houden en 

jaarlijks een balans op te maken. Niet-nakoming van deze verplichting impliceert in beginsel onbehoorlijk 

bestuur.”
212

 Voor de vraag wat exact verstaan kan worden onder ‘behoorlijke vervulling’ dient er 

voornamelijk naar jurisprudentie te worden gekeken. Over het algemeen kan worden aangenomen dat 

deze term een objectiverend element bevat. Een onbehoorlijke taakvervulling houdt als het ware in dat, 

alle omstandigheden in aanmerking genomen, het bestuur een ernstig verwijt valt te maken.
213

 En er is pas 
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sprake van een ernstig verwijt indien geen redelijk denkend bestuurder, onder dezelfde omstandigheden, 

zo gehandeld zou hebben.
214

 

 

8.2. Interne bestuurdersaansprakelijkheid 

Binnen de bestuurdersaansprakelijkheid dient er een onderscheid gemaakt te worden tussen interne 

aansprakelijkheid en externe aansprakelijkheid.
215

 Interne aansprakelijkheid wordt ook wel 

aansprakelijkheid jegens de rechtspersoon genoemd. “Aansprakelijkheid jegens de rechtspersoon zal over 

het algemeen zijn gebaseerd op wanprestatie (toerekenbare tekortkoming conform art. 6:74 BW) dan wel 

op art. 2:9 BW.”
216

 In de sport zal deze aansprakelijkheid over het algemeen gebaseerd zijn op artikel 2:9 

van het Burgerlijk Wetboek, aangezien de sport bij uitstek een vrijwilligersorganisatie is. Dit betekent dat 

de bestuurder veelal geen contractuele relatie met de rechtspersoon kent.  

Wanneer de Algemene Vergadering een bestuurder (intern) aansprakelijk wil stellen, zal dit gebeuren op 

grond van artikel 2:9 van het Burgerlijk Wetboek. Dit artikel vereist een ‘ernstig verwijt’, wil er sprake 

kunnen zijn van aansprakelijkheid. Wanneer geen redelijk denkend bestuurder, onder dezelfde 

omstandigheden, zo gehandeld zou hebben, is er sprake van een ernstig verwijt.
217

 De omstandigheden 

van het geval zijn, kortom, cruciaal bij de vraag of de bestuurder aansprakelijk kan worden gehouden.   

 

Wanneer het bestuur/een bestuurslid meldingen van (vermoedens van) seksuele intimidatie naast zich 

neerlegt, kan de Algemene Vergadering het bestuur/het bestuurslid hiervoor aansprakelijk stellen op 

grond van artikel 2:9 van het Burgerlijk Wetboek. Of er daadwerkelijk sprake is van een ernstig verwijt 

dient aan de omstandigheden van het geval te worden bepaald. Hierbij zullen verscheidene factoren een 

rol spelen, zoals de inhoud van de melding, degene die de melding doet, de vraag of het de eerste melding 

jegens deze verdachte is of dat er (in het verleden) al meerdere meldingen jegens deze verdachte zijn 

geweest. Wanneer een verenigingsbestuur een concrete melding van seksuele intimidatie naast zich 

neerlegt en er enige jaren later blijkt dat de beschuldigde in de loop der tijd meerdere slachtoffers heeft 

gemaakt, zijn de omstandigheden dusdanig dat, mijns inziens, van een ernstig verwijt kan worden 

gesproken. Dit zal evenwel anders kunnen zijn wanneer het bestuur niet ingrijpt naar aanleiding van een 

vage melding van seksuele intimidatie en later blijkt dat de beschuldigde zich niet schuldig heeft gemaakt 

aan seksuele intimidatie. Geconcludeerd kan worden dat het van de omstandigheden van het geval af zal 

hangen of het bestuur/de bestuurder aansprakelijk kan worden gehouden.     

 

Bovendien dient opgemerkt te worden dat een bestuur, dat meldingen van (vermoedens van) seksuele 

intimidatie naast zich neerlegt over het algemeen eerder aansprakelijk gesteld zal worden door een derde, 

bijvoorbeeld één van de slachtoffers van de seksuele intimidatie. In een dergelijk geval is er sprake van 

externe bestuurdersaansprakelijkheid.  
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8.3. Externe bestuurdersaansprakelijkheid 

Externe bestuurdersaansprakelijkheid wil zeggen dat de bestuurders aansprakelijk gehouden kunnen 

worden jegens derden. De grondslag hiervoor is gelegen in artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek, 

ofwel de onrechtmatige daad.
218

 Zo kan het bestuur aansprakelijk gesteld worden wanneer hen een 

persoonlijk verwijt treft op grond van dit artikel. Artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek luidt als volgt: 

 

 “Artikel 162 

1. Hij die jegens een ander een onrechtmatige daad pleegt, welke hem kan worden toegerekend, 

is verplicht de schade die de ander dientengevolge lijdt, te vergoeden. 

2. Als onrechtmatige daad worden aangemerkt een inbreuk op een recht en een doen of nalaten 

in strijd met een wettelijke plicht of met hetgeen volgens ongeschreven recht in het 

maatschappelijk verkeer betaamt, een en ander behoudens de aanwezigheid van een 

rechtvaardigingsgrond. 

3. Een onrechtmatige daad kan aan de dader worden toegerekend, indien zij te wijten is aan 

zijn schuld of aan een oorzaak welke krachtens de wet of de in het verkeer geldende 

opvattingen voor zijn rekening komt.”
219

 

 

Wanneer het bestuur meldingen van (vermoedens van) seksuele intimidatie naast zich neerlegt, gaat het 

als het ware om de vraag of er sprake is van een handelen/nalaten in strijd met de zorgvuldigheid, die de 

bestuurders jegens derden in acht behoren te nemen. Of hiervan sprake is, zal uiteraard afhangen van de 

concrete omstandigheden van het geval.  

Een derde, bijvoorbeeld het slachtoffer van de seksuele intimidatie, kan het bestuur op grond van artikel 

6:162 van het Burgerlijk Wetboek aansprakelijk stellen, wanneer het bestuur concrete meldingen van deze 

seksuele intimidatie naast zich neer heeft gelegd. Wil het bestuur daadwerkelijk aansprakelijk gehouden 

worden, dient er sprake te zijn van een nalaten
220

,welke aan het bestuur kan worden toegerekend. Dit 

toerekenen kan bijvoorbeeld wanneer het bestuur schuld treft. “Schuld aan de gedraging heeft de dader 

wanneer hij, normaal oplettend handelend, het schadevoorval had kunnen voorzien en voorkomen.”
221

 

 

Binnen de sport is er eigenlijk nog weinig bekend over de mogelijke aansprakelijkheid van bestuurders in 

verband met het niet adequaat reageren op meldingen van seksuele intimidatie. Aangezien er in het 

onderwijs, voor onderwijzers, een zelfde soort zorgplicht geldt, is het noodzakelijk om een vergelijking te 

maken met seksuele intimidatie binnen het onderwijs. 
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8.4 Aansprakelijkheid in het onderwijs 

Voor onderwijzers geldt een zelfde soort zorgplicht als voor bestuurders.
222

 Dit betekent dat een 

onderwijzer pas aansprakelijk gehouden kan worden wanneer hij in strijd handelt met de zorgvuldigheid 

van een redelijk en bekwaam handelend onderwijzer.
223

 Er wordt immers van de onderwijzer verwacht 

dat hij zorgvuldig te werk gaat. Dit betekent onder meer dat een onderwijzer pas aansprakelijk gehouden 

kan worden wanneer geen redelijk denkend onderwijzer, onder dezelfde omstandigheden, zo gehandeld 

zou hebben.   

De zorgplicht van een school jegens haar leerlingen is voor het eerst onderkend in 1975.
224

 Dit houdt in 

dat op een onderwijzer of leraar een bijzondere zorgplicht rust onder meer ten aanzien van de gezondheid 

en veiligheid van de leerlingen, die aan zijn zorg zijn toevertrouwd en onder zijn toezicht staan.
225

 Deze 

zorgplicht van de school jegens haar leerlingen komt in grote mate overeen met de zorgplicht van het 

verenigingsbestuur jegens zijn leden. “Een school heeft een zorgplicht jegens haar leerlingen voor een 

veilig schoolklimaat. Daaronder valt ook de zorg voor het zo mogelijk voorkomen of beperken van 

pesten, misbruik en geweld.”
226

 Het bestuur van een sportvereniging of sportbond heeft eveneens als taak 

om een zo veilig mogelijk sportklimaat voor zijn leden te creëren. Dit betekent dat het verenigingsbestuur 

ook zorg dient te dragen voor het zo mogelijk voorkomen of beperken van seksueel misbruik. 

 

Wanneer er bij het schoolbestuur klachten of meldingen van seksuele intimidatie binnenkomen, wordt er 

van het schoolbestuur verwacht dat zij hierop reageert en zo nodig adequaat ingrijpt en maatregelen treft. 

Sinds 1 juli 2013 geldt er bovendien een meldplicht, welke inhoudt dat alle werkzame personen in een 

kinderopvangvoorziening verplicht zijn om bij een aanwijzing dat een collega zich schuldig maakt of 

heeft gemaakt aan seksueel of ander geweld tegen een kind, dit meteen te melden bij hun werkgever.
227

 

Op die manier worden situaties van seksuele intimidatie eerder bekend bij het schoolbestuur. Het is 

vervolgens aan het schoolbestuur om direct te overleggen met de vertrouwensinspecteur van de Inspectie 

van het Onderwijs. Het schoolbestuur is daar ook toe verplicht.
228

 De vertrouwensinspecteur stelt 

vervolgens vast of er daadwerkelijk sprake is van een redelijk vermoeden van seksuele intimidatie of 

seksueel misbruik. Wanneer de vertrouwenspersoon tot de conclusie komt dat er sprake is van seksuele 

intimidatie of seksueel misbruik is het schoolbestuur verplicht om aangifte te doen.
229

 Kortom, er wordt 

van het schoolbestuur verwacht dat zij direct stappen onderneemt om de dader van de seksuele intimidatie 

op te sporen en een eventuele herhaling van de seksuele intimidatie binnen de school te voorkomen. 

Tevens kan geconcludeerd worden dat het schoolbestuur aansprakelijk kan worden gehouden wanneer zij 

geen actie onderneemt wanneer er meldingen van seksuele intimidatie bij hen binnenkomen. Het 
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schoolbestuur is immers verplicht om de vertrouwensinspecteur in te schakelen en indien nodig aangifte 

te doen. Doet het bestuur dit niet dan kan zij aansprakelijk worden gehouden.   

 

8.5. Conclusie 

De vraag die in dit hoofdstuk centraal staat, is wat er gebeurt wanneer het bestuur besluit om meldingen 

van seksuele intimidatie naast zich neer te leggen. Wanneer het bestuur meldingen van (vermoedens van) 

seksuele intimidatie binnen krijgt en vervolgens besluit om niet in te grijpen, kan het bestuur 

aansprakelijk worden gesteld. Dit kan zowel intern
230

, bijvoorbeeld door de Algemene Vergadering, als 

extern
231

, door een derde.  

Over het algemeen kan aangenomen worden dat een bestuur, dat meldingen van seksuele intimidatie naast 

zich neerlegt, aansprakelijk gesteld zal worden door een derde, bijvoorbeeld het slachtoffer van de 

seksuele intimidatie. De grondslag voor deze aansprakelijkheid is gelegen in artikel 6:162 van het 

Burgerlijk Wetboek, ofwel de onrechtmatige daad. Wanneer het bestuur meldingen van (vermoedens van) 

seksuele intimidatie naast zich neerlegt, gaat het als het ware om de vraag of er sprake is van een 

handelen/nalaten in strijd met de zorgvuldigheid, die de bestuurders jegens derden in acht behoren te 

nemen. Of hiervan sprake is, zal uiteraard afhangen van de concrete omstandigheden van het geval.  

Een derde, bijvoorbeeld het slachtoffer van de seksuele intimidatie, kan het bestuur op grond van artikel 

6:162 van het Burgerlijk Wetboek aansprakelijk stellen, wanneer het bestuur concrete meldingen van deze 

seksuele intimidatie naast zich neer heeft gelegd. Wil het bestuur daadwerkelijk aansprakelijk gehouden 

worden, dient er sprake te zijn van een nalaten
232

, welke aan het bestuur kan worden toegerekend. 

 

Voor de vraag of er daadwerkelijk sprake is van een nalaten dat aan het bestuur van een sportclub kan 

worden toegerekend, is een vergelijking met dergelijke situaties in het onderwijs gewenst. 

Sportverenigingen en scholen vertonen immers vele overeenkomsten. Daar waar het schoolbestuur een 

veilig schoolklimaat voor haar leerlingen moet waarborgen, dient het bestuur van een 

sportvereniging/sportbond een veilig sportklimaat voor de sportbeoefenaren te waarborgen.  

In het onderwijs is een onderwijzer tegenwoordig al verplicht om melding te maken van vermoedens van 

seksuele intimidatie en het schoolbestuur is vervolgens verplicht om aangifte te doen van seksuele 

intimidatie wanneer daadwerkelijk vast komt te staan dat de vermoedens gegrond zijn.
233

 Doet het 

schoolbestuur dit niet dan kan het aansprakelijk gehouden worden.  

 

In de sport geldt (nog) geen meldplicht en verplichting voor het bestuur om vermoedens van seksuele 

intimidatie te melden. Dit neemt echter niet weg dat het bestuur adequaat dient te reageren op meldingen 

van seksuele intimidatie. Mijns inziens betekent dit eveneens dat het verenigingsbestuur door een derde, 

op grond van artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek, met succes aansprakelijk kan worden gehouden 

wanneer het meldingen van seksuele intimidatie naast zich neerlegt. Hoe groot de kans op 

aansprakelijkheid in werkelijkheid is, zal afhangen van alle omstandigheden van het geval. Hierbij kan 

onder meer gedacht worden aan de aard en de inhoud van de melding, degene die de melding heeft 
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gedaan, alsmede het feit of er sprake was van één enkele melding of verscheidene meldingen jegens 

dezelfde verdachte. Het risico op aansprakelijkheid ligt mijns inziens voornamelijk in de opsporingsfase. 

Dat wil zeggen dat het bestuur gehouden is onderzoek te doen naar de meldingen die binnenkomen. Het 

bestuur dient te onderzoeken of de meldingen van (vermoedens van) seksuele intimidatie gegrond zijn. 

Wanneer het bestuur dit nalaat en een aantal jaren later blijkt dat de betreffende verdachte meerdere 

slachtoffers heeft gemaakt, valt dit (deels) aan het nalaten van het bestuur te wijten. Het is immers, 

grotendeels, de verantwoordelijkheid van het bestuur om te zorgen voor de veiligheid van de leden. Dit 

betekent dat het bestuur adequaat dient te reageren op meldingen van (vermoedens van) seksuele 

intimidatie, oftewel onderzoek dient te doen naar de juistheid van de meldingen die binnenkomen. Doet 

het bestuur dit niet dan kan het, naar de omstandigheden van het geval bepaald, aansprakelijk gehouden 

worden.      

 

Kortom, ondanks dat dit niet de kern van mijn onderzoek is, kan geconcludeerd worden dat er een risico 

op aansprakelijkheid bestaat wanneer het bestuur niet ingrijpt op meldingen van seksuele intimidatie.  
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9. Conclusie 

 

In deze scriptie heb ik onderzocht hoe er omgegaan dient te worden met meldingen van seksuele 

intimidatie binnen de sport wanneer een beroep op het tuchtrecht niet zal slagen.  

Seksueel grensoverschrijdend gedrag komt binnen de sport namelijk nog geregeld
234

 voor en NOC*NSF 

heeft geconstateerd dat zowel de preventie als de repressie van seksuele intimidatie bij steeds meer 

sportbonden hoog op de agenda staat.
235

  

Onder ‘seksuele intimidatie’ verstaat men het volgende: 

 

“Seksuele intimidatie: wanneer zich enige vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag met 

een seksuele connotatie voordoet met als doel of gevolg dat de waardigheid van een persoon wordt 

aangetast, in het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende 

situatie wordt gecreëerd.”
236

 

 

Reeds in 1996 is NOC*NSF gestart met haar beleid om een veilig sportklimaat te creëren. Zo zijn er 

destijds diverse maatregelen getroffen om seksuele intimidatie binnen de sport te bestrijden. Er is een 

Meldpunt SI opgericht, er zijn diverse vertrouwens(contact)personen benoemd, er is een toolkit gemaakt 

en er geldt een registratiesysteem voor plegers van seksuele intimidatie in de sport.
237

 De meeste van deze 

maatregelen hebben als doel, om met behulp van eenduidig tuchtrecht, seksuele intimidatie binnen de 

sport aan te pakken. Deze maatregelen zullen over het algemeen geen uitkomst bieden in situaties dat een 

(geldig) beroep op het tuchtrecht niet zal slagen.  

Dit betekent dat deze maatregelen geen waterdicht systeem bieden in de strijd tegen seksuele intimidatie 

in de sport. Er zijn immers nog genoeg situaties te bedenken waarbij een (geldig) beroep op het tuchtrecht 

niet mogelijk is. Het tuchtrecht is immers louter van toepassing op personen die lid, dan wel aangesloten, 

zijn bij de betreffende vereniging of bond. Er dient namelijk een juridische binding te zijn tussen de 

‘dader’ en de bond om het tuchtrecht te kunnen toepassen.
238

 Dit betekent dat een trainer/coach, die zich 

schuldig maakt aan seksuele intimidatie met één van de leden van de vereniging, terwijl hij zelf geen 

lidmaatschapsverhouding heeft met de vereniging/bond, niet aangepakt kan worden door middel van het 

tuchtrecht.
239

 Een beroep op het tuchtrecht zal dan niet slagen. Daarnaast kan een melding van seksuele 

intimidatie ook niet resulteren in een (geldige) tuchtzaak wanneer er sprake is van verjaring. Wanneer de 

verjaringstermijn
240

 is verstreken, zal een beroep op het tuchtrecht immers niet slagen. 
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Kortom, geconcludeerd kan worden dat lang niet alle meldingen van seksuele intimidatie binnen de sport 

resulteren in een tuchtzaak. In 2013 waren er bijvoorbeeld 57 meldingen van seksuele intimidatie, 

waarvan er slechts 4 resulteerden in een tuchtzaak.
241

 Er ontstaat als het ware een gat tussen meldingen 

van seksuele intimidatie en de gevallen die daadwerkelijk uitmonden in een tuchtzaak. 

 

Mijns inziens is het dan aan het bestuur van de sportvereniging of overkoepelende sportbond om adequaat 

op meldingen van seksuele intimidatie te reageren en waar nodig maatregelen te treffen om het probleem 

van seksuele intimidatie binnen de sport aan te pakken. Het bestuur heeft immers als taak: het besturen 

van de vereniging. Onder ‘besturen’ dient alles begrepen te worden wat nodig is om de vereniging, gezien 

de doelstelling en activiteiten, in het maatschappelijk verkeer te doen functioneren.
242

 Dit betekent dat het 

bestuur er voor verantwoordelijk is dat de vereniging op een juiste wijze binnen het maatschappelijk 

verkeer functioneert. Bovendien is het bestuur gehouden tot een behoorlijke vervulling van deze 

bestuurstaak.
243

 Kortom, het bestuur is bevoegd om bestuurlijke maatregelen op te leggen aan eenieder 

die zich schuldig maakt aan seksuele intimidatie binnen de sport.  

 

Momenteel kan het bestuur, op grond van het Tuchtreglement SI van het ISR, slechts een tijdelijke 

beperking van de bewegingsvrijheid opleggen.
244

 Deze maatregel moet worden gezien als een bestuurlijke 

maatregel om de orde en veiligheid van sportbeoefenaren te waarborgen.
245

 Wanneer een pleger van 

seksuele intimidatie deze maatregel krijgt opgelegd, betekent dit dat hij zich gedurende een bepaalde 

periode of op specifieke tijdstippen van de dag niet op de aangewezen plaatsen mag begeven. Deze 

aangewezen plaatsen zijn bijvoorbeeld het gehele terrein van de sportvereniging of slechts specifieke 

delen, zoals de kleedkamers en/of de toiletten. De tijdelijke beperking van de bewegingsvrijheid 

voorkomt niet dat de pleger van seksuele intimidatie zich herhaaldelijk schuldig kan maken aan seksuele 

intimidatie. Hij kan zich immers op een andere locatie, bijvoorbeeld een andere sportvereniging, of op een 

later tijdstip, wanneer hij zich weer overal mag begeven, opnieuw schuldig maken aan seksuele 

intimidatie. In de toekomst is het, kortom, noodzakelijk dat het bestuur meer bevoegdheden krijgt, zodat 

ook andere bestuurlijke maatregelen getroffen kunnen worden in de strijd tegen seksuele intimidatie 

binnen de sport. De probleemstelling die in deze scriptie centraal staat is dan ook de volgende: 

 

“Welke juridische instrumenten staan het verenigingsbestuur ten dienste om seksuele intimidatie binnen 

de sport aan te pakken?”  

 

Seksuele intimidatie in de sport kan, mijns inziens, het beste bestreden worden door middel van 

maatregelen met een reparatoir karakter. Reparatoire maatregelen worden ook wel herstelmaatregelen 

genoemd. Het primaire doel is namelijk gelegen in het beëindigen van de situatie van seksuele intimidatie 

en er voor te zorgen dat de pleger zich niet herhaaldelijk schuldig zal maken aan seksuele intimidatie. 

Ondanks het feit dat dit veelal gepaard zal gaan met een straf voor de pleger is dit geen punitieve 

maatregel. Punitieve maatregelen hebben immers louter als doel het treffen van de dader. 
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De juridische instrumenten die het verenigingsbestuur ten dienste kunnen staan om seksuele intimidatie 

binnen de sport aan te pakken zijn de volgende: 

1) Het ontzeggen van de toegang door de sportbond op grond van een volmacht op basis van het 

huisrecht van de afzonderlijke sportverenigingen; 

2) De (tijdelijke) schorsing; 

3) Het opzeggen van het lidmaatschap; 

4) Het afnemen van andere (bijzondere) rechten; 

5) Het opzeggen van de arbeidsovereenkomst;  

6) Het intrekken van een licentie. 

 

Bij het ontzeggen van de toegang kan men een voorbeeld nemen aan het landelijke stadionverbod zoals de 

KNVB dit kent.
246

 De overkoepelende sportbond krijgt dan, op basis van het huisrecht van de 

afzonderlijke sportverenigingen die bij de bond zijn aangesloten, de volmacht om plegers van seksuele 

intimidatie landelijk de toegang tot bepaalde sportterreinen te ontzeggen. Op deze manier kan de bond er 

voor zorgen dat de pleger van seksuele intimidatie zich niet op andere sportverenigingen schuldig kan 

maken aan seksuele intimidatie. De KNHB heeft dit recentelijk ook gedaan in de zaak omtrent Luigi C.
247

 

Mijns inziens kan dit gezien worden als een zeer effectief juridisch instrument in de strijd tegen seksuele 

intimidatie binnen de sport. Daar waar het ontzeggen van de toegang slechts betrekking heeft op één 

specifieke sportvereniging kan er met behulp van een volmacht, op basis van het huisrecht van de 

afzonderlijke sportverenigingen, een landelijk verbod gecreëerd worden. 

 

De (tijdelijke) schorsing is een maatregel die voornamelijk effectief zal zijn hangende het onderzoek bij 

de strafrechter of de tuchtrechter. Door het opleggen van een (tijdelijke) schorsing kan namelijk 

voorkomen worden dat een pleger van seksuele intimidatie, ten tijde van het onderzoek, meer slachtoffers 

maakt. Deze maatregel wordt momenteel al veelvuldig toegepast in andere situaties. Vooral in 

dopingzaken wordt regelmatig een (tijdelijke) schorsing opgelegd. Het Dopingreglement van het ISR kent 

deze maatregel namelijk wel als ordemaatregel.
248

 

Maar ook in situaties waarin een (geldig) beroep op het tuchtrecht niet zal slagen, kan de (tijdelijke) 

schorsing vrij effectief zijn. Wanneer een trainer zich schuldig maakt aan seksuele intimidatie en 

vervolgens een (tijdelijke) schorsing opgelegd krijgt, betekent dit dat hij, gedurende een bepaalde periode, 

niet gerechtigd is om zijn functie uit te oefenen. De kans dat deze pleger zich herhaaldelijk schuldig 

maakt aan seksuele intimidatie wordt hierdoor flink verkleind. 

 

Wanneer een pleger van seksuele intimidatie een lidmaatschapsverhouding kent met de sportvereniging of 

sportbond, maar het tuchtrecht toch niet kan worden toegepast
249

, kan het bestuur ervoor kiezen om de 

lidmaatschapsverhouding met de pleger op te zeggen.
250

 Deze maatregel zorgt er echter niet voor dat de 

pleger niet bij andere sportverenigingen aan de slag kan gaan. Om het probleem van seksuele intimidatie 

binnen de gehele sportwereld effectief aan te pakken, dienen er dus tevens andere maatregelen getroffen 
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te worden. Hierbij kan gedacht worden aan een landelijk register waar de overkoepelende sportbond de 

namen van ontuchtplegers in opneemt. Dit landelijke register kan vergeleken worden met de zogenaamde 

‘zwarte lijst’ die NOC*NSF hanteert. Bij het landelijke register is er echter geen tuchtrechtelijke- of 

strafrechtelijke veroordeling vereist om een pleger van seksuele intimidatie te registreren. Het landelijke 

register wordt bijgehouden door de betreffende sportbond en is verder niet openbaar. Dit betekent dat de 

afzonderlijke sportverenigingen dit register ook niet zomaar kunnen raadplegen. Zij kunnen slechts bij het 

bondsbestuur terecht met de vraag of een specifieke trainer/begeleider geregistreerd staat en krijgen daar 

vervolgens antwoord op. Zelf kunnen zij het register niet inzien.  

Met behulp van dit systeem wordt er niet alleen bij volleybalvereniging A, maar bij alle 

volleybalverenigingen, voorkomen dat begeleider X, die in het verleden zijn lidmaatschap bij 

volleybalvereniging A is kwijtgeraakt in verband met ontuchtige handelingen, zich in de toekomst nog 

schuldig kan maken aan seksuele intimidatie binnen de volleybalsport. 

 

Wanneer de pleger van seksuele intimidatie geen lidmaatschapsverhouding heeft met de sportvereniging, 

dan wel sportbond, maar wel als aangeslotene kan worden aangemerkt, kan het bestuur andere 

maatregelen treffen. Leden van verdienste, ereleden of bijvoorbeeld buitengewone leden worden 

aangemerkt als aangeslotenen. Aangeslotenen zijn geen lid in de zin van de wet.
251

 Het afnemen van deze 

bijzondere rechten, zoals het erelidmaatschap of het lidmaatschap van verdienste gebeurt op basis van de 

statuten van desbetreffende sportbond. Evenals bij het opzeggen van het ‘gewone’ lidmaatschap geldt dat 

deze maatregel pas echt effectief zal zijn wanneer de pleger van seksuele intimidatie geregistreerd wordt 

in een landelijke register en de afzonderlijke sportverenigingen dit register vervolgens, via de nationale 

sportbond, kunnen raadplegen.  

 

Daarnaast kan het bestuur in zijn strijd tegen seksuele intimidatie binnen de sportwereld ook het 

arbeidscontract van een pleger van seksuele intimidatie opzeggen. Dit dient dan te gebeuren middels een 

ontslag op staande voet.
252

 Voor een geldig ontslag op staande voet dient er aan diverse voorwaarden 

voldaan te zijn.
253

 Zo dient er onder meer sprake te zijn van een dringende reden. Seksuele intimidatie kan 

in beginsel, behoudens bijzondere uitzonderingen, als dringende reden worden aangemerkt.
254

 Daarnaast 

moet deze dringende reden aan de werknemer worden meegedeeld en dient het ontslag op staande voet 

onverwijld gegeven te worden. Voor de sportvereniging waar de seksuele intimidatie zich heeft 

voorgedaan is dit een zeer effectieve maatregel. Echter, de pleger kan gemakkelijk bij een andere 

sportvereniging gaan werken en daar meerdere slachtoffers maken. Om dit te voorkomen, kan het 

noodzakelijk zijn om de naam van de pleger op te nemen in een landelijke register, zodat de afzonderlijke 

sportverenigingen dit kunnen raadplegen wanneer de pleger zich bij hen aandient als mogelijke nieuwe 

werknemer. Mijns inziens is het opzeggen van het arbeidscontract pas echt effectief wanneer de 

ontuchtpleger geregistreerd wordt in een landelijke register. 

 

Tot slot kan het bestuur de licentie van de pleger van seksuele intimidatie intrekken. Bij sommige sporten 

dienen trainers en coaches namelijk over een licentie te beschikken om hun functie uit te kunnen 
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oefenen.
255

 Wanneer het bestuur de licentie van een trainer intrekt, is het voor deze trainer niet meer 

mogelijk om zijn functie uit te oefenen, noch bij de sportvereniging waar hij werkzaam was, noch bij 

andere sportverenigingen binnen dezelfde tak van sport. Op die manier wordt er binnen de betreffende 

sportbond een veiliger sportklimaat gecreëerd. Dit juridische instrument kan mijns inziens als erg effectief 

worden beschouwd, omdat de maatregel binnen de gehele sportbond geldt. Met deze maatregel wordt 

echter niet voorkomen dat de pleger zich op terreinen van sportverenigingen begeeft of als vrijwilliger 

gaat werken bij andere sportverenigingen. 

 

Het meest effectieve juridische instrument in de strijd tegen seksuele intimidatie binnen de sport kan, 

mijns inziens, gevonden worden in een volmacht bij de sportbonden, op basis van het huisrecht van de 

afzonderlijke sportverenigingen. Middels deze volmacht kan de bond een pleger van seksuele intimidatie 

de toegang tot alle sportterreinen, binnen een specifieke tak van sport, ontzeggen. Dit is effectiever dan 

het intrekken van een licentie of het opzeggen van een arbeidscontract. Wanneer een licentie wordt 

ingetrokken of een arbeidscontract wordt opgezegd, wordt daarmee immers niet voorkomen dat de pleger 

zich op andere sportterreinen kan begeven. Er zijn als het ware altijd aanvullende maatregelen vereist om 

het probleem van seksuele intimidatie binnen de sport daadwerkelijk aan te pakken. Wanneer een pleger 

daarentegen de toegang tot alle sportterreinen, binnen één tak van sport, wordt ontzegd, wordt daarmee 

direct voorkomen dat de pleger zich überhaupt op de sportterreinen kan begeven. De pleger van seksuele 

intimidatie kan zich dan niet herhaaldelijk schuldig maken aan seksuele intimidatie binnen die tak van 

sport.   

 

Ondanks het gegeven dat dit niet de kern van mijn onderzoek is, wil ik nog wel twee belangrijke punten 

opmerken. Wanneer het bestuur één van de hiervoor besproken juridische instrumenten toepast om het 

probleem van seksuele intimidatie binnen de sport aan te pakken, gaat het niet zo ver dat de rechterlijke 

macht hierdoor buitenspel wordt gezet.
256

 Daarnaast dient nog opgemerkt te worden dat het bestuur het 

risico loopt om aansprakelijk gesteld te worden wanneer het niet ingrijpt bij meldingen van seksuele 

intimidatie en deze gewoon naast zich neerlegt.
257
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