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Gedragscode Nederlandse Sportraad 2018
inzake bestuurlijke integriteit voor leden en adviseurs

Deze code is opgesteld om de onafhankelijkheid, betrouwbaarheid en geloofwaardigheid van de Nederlandse
Sportraad te borgen en om reputatieschade bij de leden en adviseurs te voorkomen.
De code is gericht op het zorgvuldig omgaan met belangen, informatie, geschenken, uitnodigingen en
onkosten. Hierover wordt optimale transparantie nagestreefd. De code en bijbehorende belangenverklaringen
worden gepubliceerd op de website.
De voorschriften uit de gedragscode zijn mogelijk niet alomvattend. Leden en adviseurs handelen in de geest
van de gedragscode. Uiteindelijk gaat het erom dat in de raadsvergadering van geval tot geval wordt
vastgesteld of er sprake is van belangenverstrengeling en in welke mate, wat dit betekent voor deelname aan
(commissies van) de NLsportraod en of eventuele neutraliserende maatregelen kunnen worden genomen en
volstaan.

1 Algemene bepalingen
1.1 Deze gedragscode geldt voor de leden van de Nederlandse Sportraad (hierna: NLsportraad).
1.2 Daar waar wordt gesproken over een lid is de bepaling onverkort van toepassing op een adviseur.
1.3 In gevallen waarin de code niet voorziet of waarbij de toepassing niet eenduidig is, vindt
bespreking plaats in de vergadering van de NLsportraad en wordt deze code zo nodig bijgesteld.
1.4 De code is openbaar en op een toegankelijke wijze te raadplegen.
1.5 Ieder lid ontvangt een exemplaar van de code.
1.6 De voorzitter, leden en de algemeen secretaris van de NLsportraad spreken elkaar in de raadsvergadering
aan op de naleving van de code.

2 Belangenverstrengeling
2.1 Ieder lid geeft aan welke functies worden verricht en voor welke ondernemingen of organisaties deze
functies worden verricht, waarbij een onderscheid wordt gemaakt in hoofd- en nevenfuncties.
2.1.1 De voorzitter en de algemeen secretaris van de NLsportraad wijzen risicovolle functies aan binnen
(commissie van) de NLsportraad waarbij extra waakzaamheid wordt geacht wat betreft
bel a nge nve rstre nge Ii n g.
2.1.2 Deze risicovolle functies worden opgenomen in een bijlage.
2.2 Ieder lid doet opgave van de ondernemingen of organisaties waarin hij of zij persoonlijke bestuurlijke of
financiële belangen heeft.
2.3 Ieder lid doet opgave van zijn of haar intellectuele belangen of belangen die kunnen leiden tot
reputatieschade.
2.4 Ieder lid doet opgave van persoonlijke relaties (partner, familie, vrienden, naaste collega’s) die baat
kunnen hebben bij een bepaalde uitkomst van een advies.
2.5 De opgaven bedoeld onder 2.1, 2.2, 2.3 en 2.4 worden door de leden bij de start van de deelname en
vervolgens jaarlijks ingevuld in een belangenverklaring.
2.6 Aan de hand van de belangenverklaring wordt in de vergadering van de NLsportraad besproken of er geen
belemmeringen zijn voor deelname van de leden aan de raad, aan een commissie of aan een specifieke raads
of commissievergadering. Proportionaliteit is in de beoordeling het uitgangspunt. Het risico dat de inbreng van
een lid gekleurd zal zijn en de mogelijke schade voor de geloofwaardigheid van een advies of het lid, worden
meegewogen.
2.7 Indien de onafhankelijke oordeelsvorming van een lid over een onderwerp in het geding kan zijn door
belangenverstrengeling, geeft hij of zij vooraf aan in hoeverre het onderwerp hem of haar persoonlijk aangaat.
De raadsvergadering besluit of het lid zich al dan niet terugtrekt bij de beraadslaging en/of besluitvorming
rond dit onderwerp.
2.7.1 Indien het gaat om een advisering met betrekking tot het verstrekken van financiële middelen, dan is het
een lid waarbij (de schijn van) belangenverstrengeling vermoed wordt, niet toegestaan om plaats te nemen in
een commissie die dit advies opstelt.
2.8 De belangenverklaringen zijn openbaar.
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3 Informatie
3.1 Een lid van de NLsportraad gaat zorgvuldig en correct om met informatie waarover hij of zij uit hoofde van
zijn of haar lidmaatschap beschikt. Hij of zij zorgt ervoor dat stukken met vertrouwelijke gegevens veilig
worden opgeborgen en dat computerbestanden beveiligd zijn.
3.2 Een lid verstrekt geen informatie aan derden die vertrouwelijk en/of geheim is.
3.3 Een lid houdt geen voor de NLsportraad relevante informatie achter.
3.4 Een lid gebruikt vertrouwelijk verkregen informatie niet voor persoonlijke belangen.
3.5 Een lid verstrekt tijdens een adviestraject geen vertrouwelijke informatie aan derden die belang hebben bij
de uitkomst van de advisering.
3.6 Leden delen relevante informatie met elkaar, waaronder informatie over werkbezoeken, dienstreizen,
bezoeken aan evementen, congressen en overleggen die uit hoofde van de NLsportraad worden gedaan.
3.7 Leden zorgen ervoor dat achteraf verantwoording kan worden afgelegd over hun werkzaamheden,
handelen en gedrag.
3.8 Voor informatievoorziening aan derden, inclusief online communicatie, schakelen leden de algemeen
secetaris van de NLsportraad in.

4 Geschenken, andere voordelen en uitnodigingen
4.1 Een lid accepteert uit hoofde van zijn of haar functie bij de NLsportraad geen geschenken, giften, diensten,
uitnodigingen of andere voordelen indien zijn/haar onafhankelijke positie hierdoor wordt beïnvloed.
4.2 Een lid accepteert uit hoofde van zijn of haar functie geen aanbiedingen voor privéwerkzaamheden of
kortingen op privégoederen.
4.3 Geschenken en andere voordelen die een lid uit hoofde van zijn of haar functie ontvangt, worden
gemeld en geregistreerd.
4.4 Geschenken en andere voordelen die een lid uit hoofde van zijn of haar functie ontvangt, mogen niet op
het huisadres van een lid worden ontvangen.
4.5 Geschenken en andere voordelen die een lid uit hoofde van zijn of haar functie voor de NLsportraad
ontvangt en die een geschatte waarde van meer dan € 50,- vertegenwoordigen, zijn eigendom van de
NLsportraad. Hiervoor wordt een bestemming gezocht. Geschenken en andere voordelen die een waarde van
€ 50,- of minder vertegenwoordigen kunnen worden behouden.
4.6 Uitnodigingen aan leden uit hoofde van de NLsportraad voor actieve deelname (bijvoorbeeld als spreker)
aan op congressen en evenementen worden in de vergadering besproken.
4.7 Een lid vraagt geen vergoeding aan derden voor optredens op congressen en evenementen uit hoofde van
de NLsportraad.
4.8 Uitnodigingen voor passieve deelname aan evenementen en congressen aan leden uit hoofde van de
NLsportraad worden in de vergadering besproken. Functionaliteit en doelmatigheid zijn daarbij het
uitgangspunt. Aan de hand van de bespreking wordt al dan niet een representatieve afvaardiging uit de
NLsportraad samengesteld.
4.9 Uitnodigingen op kosten van derden aan leden uit hoofde van de NLsportraad worden gemeld en
geregistreerd.
4.10 Bezoeken aan evenementen en congressen betaald vanuit het secretariaat van de NLsportraad.

5 Onkosten en buitenlandse reizen
5.1 Onkosten worden uitsluitend vergoed als de hoogte en de functionaliteit ervan kunnen worden
aangetoond.
5.2 Een lid declareert geen onkosten die reeds op andere wijze worden vergoed.
5.3 Een lid dat het voornemen heeft uit hoofde van zijn/haar NL sportraad lidmaatschap een buitenlandse reis
te maken of is uitgenodigd voor een buitenlandse reis of werkbezoek, heeft vooraf
toestemming nodig in de vergadering van de NLsportraad. Daarbij verschaft het lid informatie over het doel
van de reis, de bijbehorende beleidsoverwegingen, de samenstelling van het gezelschap, de
geraamde kosten en de wijze waarop van de reis verslag wordt gedaan.
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6 Slotbepalingen
6.1 Deze gedragscode treedt in werking op de dag waarop zij is vastgesteld en ondertekend.
6.2 Deze gedragscode kan worden aangehaald als Gedragscode Nederlandse Sportraad 2018.
6.3 De gedragscode wordt zo spoedig mogelijk na vaststelling gepubliceerd op de website van de Nederlandse
Sportraad. D.t geldt ook voor de vastgestelde wijzigingen in het reglement op later datum.

Aldus vastge eld door de Nederlandse Sportraad in de vergadering van 18 mei 2018.

Michael vn P ag, voorzitter

Mariëtte van
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