
 

 

 

 

Gedragscode DRN 

DRN heeft een preventie en integriteitsbeleid opgesteld met hierin een gedragscode om de grenzen 

aan te geven tussen gewenst en ongewenst gedrag van kaderleden in relatie tot scouts. Dit beleid is 

in te zien via de website en wordt digitaal aan alle (nieuwe) kaderleden verstrekt. Met de 

ondertekening van deze gedragscode, geef je aan kennis te hebben genomen van dit beleid en het te 

onderschrijven. Bij overtreding van dit beleid worden en passende maatregelen genomen, zie 

hieronder.  

Het ondertekende deel zal opgeslagen worden bij de secretaris/ penningmeester en indien 

noodzakelijk ingezien kunnen worden. Een kopie van deze gedragscode is via mail aan de betreffende 

vrijwilliger gestuurd.  

 

Omschrijving seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen en sanctiebeleid 

Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag verstaan wij:  

Enige vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag met een seksuele connotatie 

(duiding) dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van de persoon wordt aangetast, in het 

bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende situatie 

wordt gecreëerd en / of andere handelingen of gedragingen die strafbaar zijn volgens het Wetboek 

van Strafrecht. 

 

Gedragingen die volgens de bovenstaande omschrijving vallen onder seksueel grensoverschrijdend 

gedrag, kunnen worden gesanctioneerd door een tuchtrechtprocedure waarin hoor en wederhoor 

zal plaatsvinden. 

 

De sancties bestaan uit het voor korte of langere tijd uitsluiten van vrijwilligerswerk met 

minderjarigen door persoonsgegevens in een centraal register op te nemen.  

 

Seksueel grensoverschrijdende gedragingen met minderjarigen waarvan het bestuur oordeelt dat 

deze vallen onder het Wetboek van Strafrecht, zullen bij politie/justitie worden gemeld.  

 

Ik verklaar kennis genomen te hebben van de gedragscode van DRN en begrijp de consequenties die 

er zullen zijn bij het niet naleven ervan. 

 

Datum:  

Plaats:  

 

 

 

 

 

HANDTEKENING     HANDTEKENING 

NAAM VRIJWILLIGER     NAAM BESTUURSLID 

 

Gedragscode versie 2020.1 

Deze gedragscode hangt aan het Preventie- en Integriteitsbeleid versie 2020.1 

Deze gedragscode is opgenomen als bijlage in het HHR, § 22.8 


