
 

 

 

 

 

 

 

 Den Haag, 21 augustus 2018 
 Referentienr. hva/194/18 
[betrokkene] 
[adres] 
[postcode en woonplaats]  
 
 
 
 
 
Betreft: Schikkingsaanbod 
 
 
 
 
 
Geachte [betrokkene],  
 
Het Instituut Sportrechtspraak (ISR) heeft naar aanleiding van een melding door de Koninklijke Nederlandse 
Atletiekunie (KNAU) een onderzoek ingesteld naar een mogelijke overtreding door u als [functie betrokkene] bij 
[vereniging A] van de gedragsregels als bepaald in het tuchtreglement seksuele intimidatie van 11 juni 2016. 
Gedurende het onderzoek kwamen al snel meerdere gevallen van (zeer) grensoverschrijdend gedrag in beeld. 
Deze gedragingen zouden zijn voorgevallen bij meerdere atletiekverenigingen in de periode van 1982 tot aan mei 
2017, de datum dat u door de KNAU als lid bent geschorst. 
 
Naar aanleiding van de onderzoeksbevindingen van het ISR bent u gisteren in het bijzijn van uw raadsvrouw, 
mevr. Verstegen,  gehoord door onderzoeker dhr. H.G.M. Plugge en ondergetekende, en geconfronteerd met de 
verklaringen van een groot aantal slachtoffers en getuigen. Aan het einde van het verhoor heeft u uiteindelijk de 
grensoverschrijdende feiten die u worden verweten bekend. 
 
Op basis van de verklaringen van de slachtoffers, getuigen, zekere vaste handelswijze en uw bekennende 
verklaring, ben ik van oordeel dat u zich schuldig hebt gemaakt aan alle onderstaande strafbare gedragingen. 
Hierbij merk ik op dat het onderzoek aanknopingspunten bevat voor meerdere grensoverschrijdende 
gedragingen, maar dat omwille van proceseconomische redenen het onderzoek beperkt is gebleven tot 
onderstaande strafbare gedragingen. 
 
Feiten en kwalificatie  

1. Periode 2017, [Vereniging A] 
Aard gedraging: bij het kruis pakken, seksuele uitlatingen en intimidaties (o.a. toezenden van 
pornografische video’s) en grensoverschrijdende massage  
Slachtoffer: 21 jarige atlete 
Kwalificatie: art. 2, lid 2, onder b en art. 3, lid 2, onder a, b, c, e, f en g van het Statuut SI 

 
2. Periode 2012, [Vereniging A] 

Aard gedraging: seksuele uitlatingen en intimidaties (o.a. telefonisch)  
Slachtoffers: twee minderjarige atletes van 16-18 jaar 
Kwalificatie: art. 3, lid 2, onder a, b, c, e, van het Statuut SI 



 

 

3. Periode 2008-2009, [Vereniging B] 
Aard gedraging: grensoverschrijdende massages, tegen zich aandrukken van atletes, het meermalen 
geven van een tik op de billen  
Slachtoffers: (minstens) twee minderjarige atletes van 12-16 jaar 
Kwalificatie: art. 3, lid 2, onder a, b, c, f en g van het Statuut SI 

 
4. Periode 1983-1987, [Vereniging C] 

Aard gedraging: bijna wekelijks (onbeschermde) geslachtsgemeenschap voor de duur van meerdere jaren 
met mogelijke zwangerschap tot gevolg, bekijken van dierenporno 
Slachtoffer: minderjarige meisje vanaf 11e tot 15e levensjaar 
Kwalificatie: art. 2, lid 2, onder e, g en h van het Statuut SI 
 

5. Periode 1983-1987, [Vereniging C] 
Aard gedraging: bijna wekelijks (onbeschermde) geslachtsgemeenschap voor de duur van meerdere jaren 
met mogelijke zwangerschap tot gevolg, bekijken van dierenporno 
Slachtoffer: minderjarige meisje vanaf 11e tot 15e levensjaar 
Kwalificatie: art. 2, lid 2, onder e, g en h van het Statuut SI 
 

6. Periode 1983-1987, [Vereniging C] 
Aard gedraging: frequente (onbeschermde) geslachtsgemeenschap voor de duur van meerdere jaren met 
zwangerschap tot gevolg 
Slachtoffer: 2 minderjarige meisjes vanaf 15e tot 18e levensjaar 
Kwalificatie: art. 2, lid 2, onder e, g en h van het Statuut SI 
 

 
Straf/maatregel  
Alle sporters dienen zich veilig en onbezorgd te kunnen voelen bij het uitoefenen van hun sport. Dit geldt nog 
sterker bij minderjarige sporters. Bij het zorgdragen van een veilig en prettig sportklimaat, spelen trainers en 
coaches een sleutelrol. Te meer, omdat ouders van jeugdige sporters het vertrouwen stellen in trainers en 
coaches en dat zij erop mogen vertrouwen dat trainers en coaches eervol en respectvol met hun kinderen zullen 
omgaan.  
Met uw gedragingen heeft u over een periode van vele jaren zeer ernstig inbreuk gemaakt op de persoonlijke 
integriteit van onder andere zeer jeugdige atletes. Niet alleen is het gevoel van veiligheid en vertrouwen in 
anderen aangetast, maar voor (ten minste) drie atletes geldt dat uw gedragingen ook een zeer negatieve en 
onherstelbare impact heeft gehad op de geestelijke gesteldheid alsmede het leven in het algemeen van deze 
dames. Dit reken ik u als trainer/coach zeer ernstig aan. 
Verder is het mij tijdens de hoorzitting van 20 augustus 2018 opgevallen dat u geen spijt heeft betuigd en bij mij 
geen inlevingsvermogen heeft getoond en berekenend overkwam. 
 
Conform artikel 6, lid 5, sub a, juncto artikel 14 juncto artikel 20 van het ISR tuchtreglement Seksuele Intimidatie 
ben ik als aanklager van het ISR bevoegd om een schikkingsvoorstel te doen. Gezien de ernst van de 
overtredingen acht ik maar een sanctie passend en geboden:  

• Royement als lid van de sportbond (KNAU) 
 
Aan het einde van de hoorzitting op 20 augustus jl. heeft u - na u bekennende verklaring - desgevraagd te kennen 
gegeven dat royement de enige passende sanctie voor u zou zijn.  
 
Ik verzoek u om op dit voorstel binnen twee weken te reageren, uiterlijk op 5 september aanstaande.  
Indien binnen deze termijn geen bericht van u is ontvangen, wordt aangenomen dat u het schikkingsvoorstel 
heeft afgewezen. In dat geval zal ik aangifte doen bij de tuchtcommissie en behoud ik me het recht voor het 
onderzoek te verruimen. 



 

 

 
Accepteert u tijdig het schikkingsvoorstel, dan wordt de sanctie opgelegd. Een dergelijke sanctie is bindend en het 
betreft op dat moment een onherroepelijke sanctie als zijnde opgelegd door de tuchtcommissie. 
 
Indien u vragen heeft, kunt u zich wenden tot de Ambtelijk Secretaris van het ISR, de heer Henk van Aller. 
 
Ik vertrouw er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
 
 
 
 
Aanklager mr. R.J.L. van Bokhoven,  
Stichting Instituut Sportrechtspraak  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CC: Atletiekunie 


