
 

 

Afhandeling tuchtzaken binnen het roeien 

Tuchtzaken binnen de roeibond worden behandeld door de tuchtcommissie en de commissie 
van beroep. Deze commissies zijn onafhankelijk en hebben een algemene kamer, 
dopingkamer en een kamer voor seksuele intimidatie. De commissies bestaan uit vrijwilligers 
met een achtergrond die past bij de kamer waarin zij zitting hebben, bijvoorbeeld 
farmaceutisch, medisch of kennis van KNRB reglementen. De tuchtcommissie en de 
commissie van beroep worden voorgezeten door een  meester in de rechten. Beide 
commissies worden ondersteund door een ambtelijk secretaris vanuit de KNRB. 
 
De tuchtrechtspraak is van toepassing bij een overtreding van de statuten, reglementen 
en/of besluiten van KNRB. Deze tuchtrechtspraak is van toepassing op: 

• Lidverenigingen en hun leden 
• Begunstigers van KNRB als ze dit in hun eigen statuten hebben opgenomen. 

 
Wie kan een zaak starten? 

• Het KNRB bestuur 
• De besturen van de lidverenigingen 
• Leden van lidverenigingen en begunstigers. 

 
Hoe start je een tuchtprocedure? 
Je zendt de tuchtcommissie of de ambtelijk secretaris via tucht@knrb.nl: 

• Een omschrijving van de overtreding 
• Naam van de persoon of vereniging of organisatie waartegen je de procedure start 
• Datum en plaats van de overtreding.  

 
Kijk voor de exacte omschrijving het KNRB tuchtreglement op knrb.nl/wat-doen-we/regels-
en-beleid/knrb-reglementen/ 
 
Behandeling 

• De tuchtcommissie behandelt elke zaak binnen een redelijke termijn 
• Een tuchtzaak kan ook mondeling behandeld worden  
• Er is recht van hoor en wederhoor 
• De zitting van de commissie is in principe besloten 
• De uitspraak wordt schriftelijk gedaan en aan  alle partijen toegezonden. 
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In beroep 
Tegen een uitspraak van de tuchtcommissie kunnen de belanghebbenden in beroep gaan. 

• De commissie van beroep behandelt ieder beroep tegen uitspraken van de 
tuchtcommissie ingediend door een van de belanghebbende partijen 

• Het beroep moet binnen tien dagen na de uitspraak van de tuchtcommissie met 
redenen omkleed worden ingediend bij de ambtelijk secretaris (tucht@knrb.nl). 

 
NB: Dit document schetst op hoofdlijnen het proces rondom een (mogelijke) overtreding bij 
reguliere zaken. Het heeft niet de intentie volledig te zijn en het Tuchtreglement is te allen 
tijde bindend. Bij afwijkingen tussen dit document en het Tuchtreglement is het reglement 
leidend. Het reglement is te vinden op de website van de KNRB.  

Daarnaast is er een commissie van beroep wedstrijdzaken waar leden in beroep kunnen 
gaan tegen maatregelen genomen volgens Reglement van Roeiwedstrijden (RvR). 
beroepwedstrijden@knrb.nl 
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