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Aanleiding 
De KNRB wil een veilig sportklimaat waarborgen. Sporters, coaches en betrokkenen moeten kunnen 
vertrouwen op een sportomgeving waarin zij zich veilig kunnen bewegen en waarbij zij weten dat 
ongewenst gedrag kan leiden tot sancties. Om ervoor te zorgen dat helder is wat de afspraken zijn 
binnen onze sport, zijn deze vastgelegd in het Tuchtreglement van de KNRB.  
Daarnaast stelt NOC*NSF minimale kwaliteitseisen vast (MKE). Het voldoen aan de MKE vormt 
onderdeel van de toets die NOC*NSF uitvoert op basis waarvan aanvraag en toekenning uit het 
bestedingsplan verdeling middelen wordt gedaan (de Lottogelden). Deze subsidie bedraagt ongeveer 
1,5 miljoen euro. 
 
De KNRB voldoet nu niet aan de minimale kwaliteitseisen. Door het invoeren van het hoofdstuk 
Matchfixing, het onder één noemer van het Tuchtreglement brengen van de verschillende onderdelen 
matchfixing, seksuele intimidatie plus algemeen en doping en het wijzigen van de op te leggen straffen 
rond seksuele intimidatie zal de KNRB wel voldoen.  
 
Procedure 
Na vaststelling van het Tuchtreglement door de Algemene Vergadering van de KNRB, wordt het 
Tuchtreglement hoofdstuk Seksuele Intimidatie ter goedkeuring voorgelegd aan de Auditcommissie SI 
van NOC*NSF. De Auditcommissie is het gremium dat formeel de reglementen toetst voor die 
Sportbonden die niet zijn aangesloten bij het Instituut voor Sport Rechtspraak. NOC*NSF toetst het 
onderdeel Matchfixing aan de blauwdruk Matchfixing. 
 
Overleg met de verenigingen 
Omdat wij weten dat het doorvoeren van wijzigingen van tuchtreglementen voor verenigingen 
belangrijk is, heeft het bestuur hierover op verschillende momenten het gesprek gevoerd: 
 
In 2016 heeft het bestuur van de KNRB dit onderwerp op verschillende momenten bij regio-
bijeenkomsten met verenigingen besproken. Hieruit bleek dat de verenigingen van mening zijn dat het 
van belang is dat de tuchtcommissie bestaat uit deskundigen waardoor een tuchtprocedure goed kan 
worden doorlopen. Daarnaast waren verenigingen van mening dat compliance aan de eisen van 
NOC*NSF, aansluitend bij het grote maatschappelijke debat dat momenteel plaatsvindt rond seksueel 
misbruik in de sport, dat beide ontwikkelingen vragen dat de KNRB hierop goed aansluit.  
 
Bij een aantal verenigingen bestaat de zorg dat de KNRB in de plaats van verenigingen treedt richting 
individuele leden bij het opleggen van straffen. Gelet op het feit dat straffen worden opgelegd door 
de tuchtcommissie die is benoemd door de AV, die bestaat uit deskundigen en die geen directe relatie 
heeft met de KNRB bondsorganisatie noch bestuur, is het bestuur van mening dat de zorgvuldigheid 
van het proces goed is gewaarborgd.  
 
Naast de tuchtrechtspraak van de KNRB is uiteraard het Nederlands recht van toepassing.  
 



Op het Nationaal Roeicongres van 21 januari 2017 is gelegenheid geboden om met het KNRB bestuur 
te spreken over de wijzigingen in de tucht. Hier is gesproken met de aanwezigen, allen kamprechters, 
over de wijzigingen rond het tuchtrecht, specifiek matchfixing. De regels voor matchfixing zijn door 
hen als gepast en passend beoordeeld.  
 
Tenslotte is er door het bestuur de gelegenheid geboden om in gesprek te gaan over de voorgestelde 
wijzigingen, op 11 februari jl. hiervoor is aandacht gevraagd via de KNRB site, Twitter en Facebook. 
Vanwege het gebrek aan belangstelling is deze bijeenkomst afgezegd. Er zijn naar aanleiding van deze 
bijeenkomst geen nadere vragen gesteld aan de KNRB organisatie.  
 
Wijzigingen tuchtreglement 
Met dank voor uw input treft u bijgaand een gewijzigd tuchtreglement aan. 
Bij het doorvoeren van de wijzigingen in het Tuchtreglement is overleg gevoerd met de juridische 
commissie, met een verenigingsbestuurder/notaris en met hoofd juridische zaken van NOC*NSF.  
 
Met het reglement is voldaan aan de minimale kwaliteitseisen van NOC*NSF. Wij voldoen hiermee aan 
de voorgeschreven blauwdruk en hebben geen extra aanvullende regels of verplichtingen 
doorgevoerd.  
 
In het algemene deel en in het gedeelte over doping, treft u geen inhoudelijke wijzigingen. Inhoudelijk 
is dit hoofdstuk gelijk aan het vastgestelde reglement uit 2014. In het hoofdstuk Seksuele Intimidatie 
zijn de bevoegdheden van de tuchtcommissie aangepast. Leest u hiervoor de toelichting.  
 
Het onderdeel Matchfixing is als nieuw hoofdstuk opgenomen in het tuchtreglement. Dit hoofdstuk is 
opgesteld op basis van de blauwdruk van NOC*NSF, waarbij wederom aan de minimale eisen is 
voldaan. 
  
Om een efficiënt opgebouwd tuchtreglement aan u voor te leggen, hebben er in het gehele document 
wijzigingen plaatsgevonden in de opbouw, artikelverwijzingen, spelling en stijl. 
 
Uitvoeren van tuchtrechtspraak, de tuchtcommissie 
Voor het zorgvuldig uitvoeren van de tuchtrechtspraak beschikt de KNRB over een Tuchtcommissie en 
een Commissie van Beroep. De leden van de tuchtcommissie zijn benoemd door de AV van de KNRB. 
De Tuchtcommissie functioneert los en onafhankelijk van de bondsorganisatie en het KNRB bestuur.  
 
In de reglementen kunt u lezen aan welke eisen deze leden moeten voldoen, bij de Tuchtcommissie 
KNRB is dit op de volgende manier ingevuld: 
Algemene kamer (eveneens voor matchfixing): Jurist, kamprechter, voormalig bestuurder 
Dopingkamer: jurist, farmaceut, kamprechter/ voormalig bestuurder 
Kamer SI: jurist, arts, vertrouwenscontactpersoon van een vereniging 
 
 


