Ongewenst Seksueel Gedrag binnen de Sport

Samenwerkingsafspraken

NOC*NSF, Nationale Politie en Openbaar Ministerie
NOC*NSF, de Nationale Politie en het Openbaar Ministerie vinden dat ongewenst seksueel gedrag niet
thuis hoort in de sport en gaan daarom samenwerken in de aanpak van ongewenst seksueel gedrag in
en rondom de sport, specifiek in gevallen waarbij sprake is van een vermoeden van een strafbaar feit.
De partijen
NOC*NSF zet zich er al ruim twee decennia voor in dat ongewenst (seksueel) gedrag binnen de
sportwereld wordt onderkend en bespreekbaar gemaakt en dat waar nodig normerend wordt
opgetreden. De Nationale Politie en Openbaar Ministerie spelen ieder hun rol in de aanpak van
ongewenst seksueel gedrag in de sport waarbij een vermoeden is van een strafbaar feit. Daaronder
vallen de handhaving van de wetgeving en het opsporen van strafbare feiten.
Noodzaak
Zedenzaken in de sport hebben grote impact op de slachtoffers van dat ongewenst seksueel gedrag,
de direct en indirect betrokkenen en de sportwereld. Daarnaast hebben dergelijke zaken grote impact
op de samenleving als geheel. De noodzaak om samenwerking voort te zetten en te intensiveren, niet
alleen reactief maar ook proactief, is dus groot. Versterking van samenwerking draagt bij aan een
veiliger sportklimaat en daarmee aan een veiligere maatschappij.
Samenwerkingsthema’s
In deze samenwerking gaan de partijen op zoek naar wat wenselijk en (juridisch) mogelijk is, op de
volgende vijf themagebieden:
1. Bijdragen aan de preventie
2. Zorg hebben voor de slachtoffers en andere betrokkenen
3. Voorkomen of verkleinen van maatschappelijke onrust
4. Delen en/of afstemmen van interventies, onderzoekshandelingen en maatregelen
5. Terugkoppelen van het verloop en afloop van casussen
Samenwerkingsafspraken
De samenwerking voorziet in afspraken, waarvan enkele al gemaakt en in werking zijn en andere nog
doorontwikkeld zullen worden. De afspraken worden begin 2018 formeel in een apart werkdocument
vastgelegd, waarbij ook vastgelegd wordt wanneer en hoe deze afspraken gemonitord zullen worden
Verklaring
Bij deze verklaar ik dat mijn organisatie zich inzet voor de samenwerking zoals hierboven beschreven.
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