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Gevraagd besluit

De Algemene Vergadering wordt gevraagd het Reglement Case Management Sport/AVG
vast te stellen.
Inhoudelijke toelichting

Notitie

Naar aanleiding van Commissie De Vries, rapport “Seksuele intimidatie en misbruik in de sport”
december 2017, zijn meerdere aanbevelingen opgepakt. Eén hiervan is in de AV van mei 2018
aangenomen, namelijk dat alle sportbonden en het Centrum Veilige Sport in hetzelfde
administratie systeem gaan werken om zo een eenduidig overzicht te krijgen van de casuïstiek en
incidenten op het gebied van seksuele intimidatie en misbruik in de sport, te weten het “Case
Management Systeem Sport”, kortweg CMSS. Hierdoor kunnen casuïstiek en incidenten van start
tot eind worden gevolgd, o.a. om hierover transparant te kunnen rapporteren en incidenten te
kunnen volgen binnen de diverse sporten.
Dit betekent dat het CMSS per definitie (bijzondere) persoonsgegevens verwerkt én bewaart, met als
doel een veilige sport voor iedereen. Deze gegvens willen we interger mee omgaan en aan de
wettelijke eisen voldoen zoals o.a. de AVG voorschrijft. In deze notitie delen we het proces van het
ontstaan van dit Reglement en de te nemen veiligheidsborgingen. Bijgaand het Reglement CMSS
waarin we dit beschrijven en borgen, de definitieve versie wordt aangeboden ter stemming bij de
AV van 18 november 2019.
De bij NOC*NSF aangesloten sportbonden, als ook bij de geassocieerden en sportgerelateerde
organisaties waarmee NOC*NSF een overeenkomst heeft gesloten om gebruik te kunnen maken
van de diensten van het Centrum Veilige Sport en het CMSS, ontvangen eigen, sportspecifieke
meldingen vanuit hun achterban. Het Centrum Veilige Sport krijgt niet alleen signalen en vragen
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vanuit de leden die gebonden zijn onder de sportkoepel NOC*NSF (sportbonden en aspirant
leden), maar ook vanuit andere sportorganisaties of individuen. Vanuit de aan ons gestelde
maatschappelijk en politieke vraag willen we ons ook openstellen voor een ieder die een zorg of
melding wil bespreken, naast dat we straf- en tuchtrechtelijke vervolging willen ondersteunen.
Het doel van het Centrum Veilige Sport is nadrukkelijk het kunnen en durven melden van een
signaal, en niet het doen van onderzoek of waarheidsvinding.
Om te voldoen aan Nederlandse AVG wet- en regelgeving wordt het gebruik en de verwerkingen
in het CMSS belegt in een reglement, waarin gebruiker, verwerking en AVG richtlijnen geborgd
worden voor zowel het Centrum Veilige Sport als voor de sportbonden en aspirant leden, als
mede de reikwijdte van het reglement en de niet koepel gebonden sporten. Naast het reglement
wordt er een werkhandboek gemaakt waarin er aan de gebruikers wordt uitgelegd hoe in de
praktijk om te gaan met de regel.
Het CMSS is onderdeel van de set aan verwerkingen binnen NOC*NSF en staat ook als zodanig
op de daarvoor bestemde lijst. Miriam Reijnen is verwerkingsverantwoordelijke als beheerder
voor NOC*NSF. Per sportbond/organisatie moet het CMSS onderdeel worden van de eigen set van
verwerkingen. De gebruiker van het CMSS moet als onderdeel hiervan een
geheimhoudingsverklaring ondertekenen. Het CMSS als systeem voldoet door middel van de
overeenkomst met People InTouch als systeembeheerder aan de laatste GDPR eisen.
Jaarlijks zal NOC*NSF een Data Protection Impact Analyse DPIA uit laten voeren door een
erkende organisatie. Onderdeel van de DPIA is ook het anonieme SpeakUp systeem. ICT
NOC*NSF regelt dit traject, voor zover nodig in samenwerking met de juridische afdeling.
Vervolgens zal het Reglement CMSS en de DPIA worden voorgelegd aan de Autoriteit
Persoonsgegevens.
Het reglement is besproken in het ledenberaad van 2 oktober jl. en wordt nu ter vaststelling
voorgelegd aan de Algemene Vergadering

De volgende personen werken aan het Reglement CMSS document:
Berty van Bockom Maas, Miriam Reijnen, Emiel Krijt, Marjan Olfers, Esther Heuvelman, Werkgroep
bonden grensoverschrijdendgedrag.
Vragen kunt u stellen via miriam.reijnen@nocnsf.nl
Bijlage Reglement CMSS

