
 
Wijziging Tuchtreglement 

 

Het huidige tuchtreglement is alleen van toepassing op leden van de KNRB en 

leden van onze lidverenigingen. Onze begunstigers kunnen geen gebruik maken 

van het tuchtreglement en kunnen ook niet op basis van het tuchtreglement 

worden aangeklaagd. Een aantal wedstrijdorganisaties heeft de wens 

uitgesproken om gebruik te kunnen maken ons tuchtreglement. Nu kan 

Hollandia dat bijvoorbeeld wel, maar de NSRF of de ARB niet. 

 

Het onderstaande voorstel om artikel 1 lid 2 en artikel 2 lid 2 aan te passen 

maakt dit mogelijk. Begunstigers dienen een aantal bepalingen in hun statuten 

op te nemen, waarmee het tuchtreglement ook voor hun toegankelijk wordt. 

 

Overtreding 

Artikel 1 

1. Dit reglement is het Tuchtreglement in de zin van Artikel 7.2 van de 

statuten. 

2. Tuchtrechtspraak van de KNRB op basis van dit reglement is van 

toepassing op  

i. lidverenigingen van de KNRB conform Artikel 7 van de Statuten. 

i.ii. begunstigers van de KNRB die de bepalingen van Artikel 6 leden 1, 

2 en 4 van de Statuten letterlijk hebben opgenomen in hun eigen 

statuten. 

ii.iii. hen die op basis van Artikel 6.3 van de Statuten zijn 

onderworpen aan de tuchtrechtspraak van de KNRB die een 

overtreding hebben begaan zoals bedoeld in het Nationaal 

Dopingreglement (hierna genoemd: een Dopingovertreding) en 

zoals bedoeld in dit Tuchtreglement hoofdstuk: “Seksuele 

Intimidatie. 

iii.iv. hen die op basis van Artikel 6.3 van de Statuten zijn 

onderworpen aan de tuchtrechtspraak van de KNRB die zich 

jegens een ander, hetzij een lidverenging, een lid van een 

lidvereniging, een functionaris, een orgaan, een commissie, of een 

begunstiger van de KNRB niet gedragen naar hetgeen door 

redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd (hierna genoemd: een 

Overtreding).  

iv.v. Bij beantwoording van de vraag of er sprake is van een 

Overtreding wordt gedrag getoetst aan het (a) toepasselijk 

Verenigingsreglement Ongewenste Omgangsvormen of (b) 

onderdeel A van de door de Algemene vergadering van de KNRB 

vastgestelde “Code Ongewenste Omgangsvormen”. Toetsing aan 

Onderdeel A van de Code Ongewenste Omgangsvormen is aan de 

orde indien de betrokken lidvereniging geheel of gedeeltelijk heeft 

nagelaten onderdeel A van de Code Ongewenste Omgangsvormen 

te regelen. 



3. De Tuchtrechtspraak van de KNRB is niet van toepassing indien een 

Overtreding reeds beoordeeld wordt of is in een tuchtrechtelijke 

procedure van de lidvereniging van de persoon die zich heeft misdragen 

en deze procedure voldoet aan de beginselen van behoorlijk procesrecht.  

4. Niettegenstaande het bepaalde in Artikel 1.3 is er altijd sprake van een 

Overtreding die door middel van Tuchtrechtspraak van de KNRB wordt 

behandeld: 

− indien de misdraging plaatsgevonden heeft tijdens een KNRB 

activiteit of tijdens een wedstrijd die georganiseerd wordt onder 

auspiciën van de KNRB; of  

− indien een lid van de KNRB equipe zich misdraagt tijdens een 

activiteit waarin deze persoon participeert als lid van de KNRB-

equipe; of  

− indien het een misdraging jegens een functionaris, een orgaan, een 

commissie, of een begunstiger van de KNRB betreft; of 

− indien dit gedrag schadelijk is voor belangen van de KNRB en/of 

de roeisport in het algemeen. Hier kan geen sprake van zijn indien 

een dergelijke Overtreding niet zichtbaar is voor mensen buiten de 

lidvereniging van de betrokken persoon. 

 

Procedure 

Artikel 2 

1. Indien het KNRB-Bestuur van mening is dat een Lidvereniging een 

verplichting zoals genoemd in Artikel 6 van de Statuten niet nagekomen 

is, kan zij een tuchtprocedure aanhangig maken bij de tuchtcommissie. 

1.2. Indien een belanghebbend persoon, het bestuur van een 

belanghebbende lidvereniging, het bestuur van een belanghebbende 

begunstiger of het bestuur van de KNRB van mening is dat Overtreding is 

begaan, kan hij een tuchtprocedure starten bij de tuchtcommissie. 

i. Een persoon kan alleen belanghebbend zijn, wanneer hij lid is 

van een bij de KNRB aangesloten vereniging en de misdraging 

jegens hem heeft plaatsgevonden. 

ii. Een lidvereniging of begunstiger kan alleen belanghebbend 

zijn, wanneer het een Overtreding betreft jegens een harer 

leden of jegens een zaak die zij in eigendom heeft of onder zich 

houdt, dan wel wanneer een van haar leden bij de Overtreding 

is betrokken. 

ii.iii. Het bestuur van de KNRB kan alleen een tuchtprocedure 

starten als het een Overtreding betreft als bedoeld in Artikel 

1.4. 

 

De wijziging gaat terstond in. 


