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(Versie: 01/01/19)

Met uitzondering van de onderstaande nationale artikelen wordt voor de
inhoudelijke tekst verwezen naar de Frans en/of Engelse versie van de
UCI:
https://www.uci.org/inside-uci/constitutions-regulations/regulations

NATIONAAL: SPORTVEILIGHEID EN VOORWAARDEN
Hoofdstuk 5 (N):

GEDRAGSREGELS

§ 1 Algemene bepalingen
13.5.002

Begripsbepalingen
Seksuele intimidatie: elke vorm van seksueel (getint) gedrag of seksuele toenadering in
verbale, non-verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die
het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren.
In deze gedragsregels wordt onder begeleider verstaan:
a. sporttechnisch kader (trainers, coaches, jeugdwielrenbegeleiders)
b. sportorganisatorisch en facilitair kader (o.a. ploegleiders, juryleden, soigneurs,
mecaniciëns,artsen,en andere vrijwilligers etc)
c. bestuurskader
d. sporters onderling
e. ouders en overige (niet-leden)

13.5.002

Werkingsgebied
Iedereen in de sport dient zich te onthouden van seksueel- en/of machtsmisbruik en
(seksuele) intimidatie, zowel het kader als de sporters.
De gedragsregels gelden voor allen die direct of indirect zijn betrokken bij de begeleiding
of sportbeoefening van één of meer wielrenners.
Deze regels gelden naast -of als aanvulling op- richtlijnen van begeleiders die voor de
uitoefening van hun beroep al over eigen gedragsregels of een beroepscode beschikken,
(bijvoorbeeld (sport)artsen, soigneurs of trainers).
Andere betrokkenen dan de hiervoor genoemden, zoals familieleden en mede-renners
dienen deze regels eveneens na te leven.

§ 2 Gedragsregels voor begeleiders in de wielersport
13.5.003

De gedragsregels, zoals vastgesteld door NOC*NSF in 1997, en de aanpassingen
daarop, gelden ook voor de KNWU.

13.5.004

De begeleider moet zorgen voor een omgeving en sfeer waarbinnen de sporter zich veilig
voelt (te bewegen).

13.5.005

De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in
zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan
nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel. Dergelijk niet-functioneel contact is niet
toegestaan in het professioneel contact tussen sporter en begeleider.
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Toelichting:
Het gaat erom dat de begeleider niet onnodig indringt in het privé-leven van de sporter,
bijvoorbeeld door er vragen over te stellen of afspraakjes te maken.
13.5.006

De begeleider onthoudt zich van elke vorm van seksueel- en/of machtsmisbruik of
(seksuele) intimidatie tegenover de sporter.
Toelichting:
De begeleider mag zijn specifieke situatie niet gebruiken voor doeleinden ten eigen nutte,
die in strijd zijn met de verantwoordelijkheid voor de sporter of die de grenzen van de
relatie overschrijden, zoals bijvoorbeeld:
- bevrediging van eigen seksuele en/of agressieve verlangens of afkerende
verlangens;
- een seksueel/erotisch geladen sfeer scheppen;
- met seksueel gedrag ingaan op verliefde gevoelens, seksuele verlangens of
fantasieën van de sporter;
- vormen van aanranding;
- exhibitioneren;
- de sporter op een niet-functionele wijze bekijken.
In de (professionele) relatie met de sporter kunnen bij zowel sporter als begeleider
gevoelens ontstaan die zich niet verhouden met de relatie tot het trainen of begeleiden.
Bijvoorbeeld verliefdheid, afkeer of agressie. De begeleider en/of de sporter moeten zelf
niet ingaan op dergelijke toenaderingspogingen.
Seksuele handelingen en relaties tussen begeleider en sporter worden ten sterkste
afgeraden. Het is raadzaam één van beide verhoudingen te verbreken, de seksuele of de
sportbegeleidingsrelatie.

13.5.007

Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter
tot 16 jaar of sporters onderling zijn onder geen beding geoorloofd en worden
beschouwd als seksueel misbruik.
Toelichting:
Er is een natuurlijk overwicht tussen volwassenen en jeugdigen, dat het moeilijk maakt
iemand af te wijzen. Natuurlijk overwicht van de “dader” en angst voor de gevolgen
maken het vele male moeilijker hem af te wijzen bij ongewenst gedrag.

13.5.008

De begeleider mag de sporter niet op zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de
begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard
zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het bewust of onbewust (doen)
aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
Toelichting:
Uitgangspunt is wat de sporter als seksueel intimiderend ervaart.
Bijvoorbeeld:
- bij begroeten of afscheid nemen te lang de hand vasthouden;
- iemand expres naar je toe trekken of vasthouden om te kussen;
- je tegen de sporter aandrukken;
- andere ongewenste niet-functionele aanrakingen.
Functionele aanraking zijn mits daar geen misbruik van gemaakt wordt natuurlijk
toegestaan.

13.5.009

De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
Toelichting:
Hierbij kan gedacht worden aan seksueel getinte opmerkingen en insinuaties, zoals
grove taal en schuine moppen, onder het mom van `dat moet kunnen` of het stellen van
niet functionele vragen of opmerkingen over het (seks)leven en het lichaam van de
sporter.
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13.5.010

De begeleider zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met
respect omgaan met de sporter en de ruimten waarin de sporter zich bevindt, zoals de
kleed- of hotelkamer danwel tijdens verzorgingssituaties.
Toelichting:
Gereserveerd en met respect omgaan met de sporter betekent bijvoorbeeld dat:
- de begeleider en sporter niet op één kamer slapen;
- de sporter bij voorkeur niet alleen thuis bij of alleen op de (hotel)kamer van de
begeleider wordt ontvangen.
Bij gereserveerd en met respect omgaan met de ruimten waarin de sporter zich bevindt,
kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het niet zonder aankondiging de kleed- of
hotelkamer betreden.
Met respect voor de privacy maar de sociale controle mag niet uitgesloten worden [door
bijvoorbeeld de kamerdeur op slot doen].

13.5.011

De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en
(machts)misbruik als gevolg van (seksuele) intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is
wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze
personen of instanties samen te werken opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
Begeleider neemt redelijke of noodzakelijke maatregelen ter voorkoming van lichamelijke
en geestelijke schade en misbruik door derden.

13.5.012

De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke
bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële
beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de
gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
Toelichting:
Door vergoedingen dreigt de objectiviteit van het handelen van de begeleider dan wel
van de sporter in het gedrang te komen. Hierdoor kan een voedingsbodem ontstaan voor
seksuele intimidatie en seksueel misbruik.

13.5.013

De begeleider zal er actief op toezien dat deze bovengenoemde regels worden nageleefd
door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in
overeenstemming is met deze regels, zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken
en hij heeft de plicht dit te melden bij de vertrouwenscontactpersoon van de KNWU.
Toelichting:
Begeleider heeft voorbeeldfunctie richting sporters, denk ook aan pesten.

13.5.014

In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de
verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

13.5.015

Men dient de persoonlijke grenzen van elkaar te respecteren en de grenzen van het
professionele gedrag niet te overschrijden.
Toelichting:
Onder professioneel gedrag wordt verstaan: de kwaliteit van handelen overeenkomstig
de geldende standaard en opleiding (dus niet of al dan niet wordt betaald voor de
werkzaamheden).

13.5.016

Het in strijd handelen met het bepaalde in deze gedragsregels levert een overtreding op.
Met inachtneming van het tuchtreglement en het klachtenreglement kan elke overtreding
worden gesanctioneerd.
Toelichting:
De procedure voor het indienen van een melding of klacht inzake (seksuele) intimidatie
wordt omschreven in Titel 12, hoofdstuk 5 van het reglement voor de wielersport. Een
klacht wordt afgehandeld door de klachtencommissie, zoals omschreven in de artikelen
F1 tot en met F2 van het reglement op de Commissies.
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