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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. 
ii. 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). 

iii. 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. 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 KNRB-equipelid; 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. 

2. Indien een belanghebbend persoon, het bestuur van een belanghebbende lidvereniging 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 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. 

iii. Het bestuur van de KNRB kan alleen een tuchtprocedure starten als het een 
Overtreding betreft als bedoeld in Artikel 1.4. 

 
 
Artikel 3 

1. De procedures en straffen zoals beschreven in Artikel 4 tot en met Artikel 7 zijn van 
toepassing op Tuchtrechtspraak conform Artikel 1.2 (i) en Artikel 1.2 (iii). 
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2. De procedures en straffen bij een dopingovertreding staan beschreven in het Nationaal      
Dopingreglement. 

 
Procedure 
Artikel 4 

1. Een tuchtprocedure kan gestart worden door toezending van het navolgende aan de 
tuchtcommissie: 

a. een omschrijving van het gewraakte handelen/nalaten met opgave van datum en 
plaats; 

b. de naam van degene tegen hetwelk de procedure wordt aangespannen; 
c. de namen van eventuele getuigen; 
d. een omschrijving van de bevoegdheid om een tuchtprocedure te starten, conform 

Artikel 2; 
e. een omschrijving of het gestelde in Artikel 1.3 al dan niet van toepassing is; 
f. andere van belang zijnde gegevens en inlichtingen. 

Het bondsbureau van de KNRB fungeert als ambtelijk secretariaat van de tuchtcommissie. 
2. Indien een tuchtprocedure aanhangig is gemaakt, zal de tuchtcommissie binnen een redelijke 

termijn de betrokken partijen informeren dat er een klacht is ingediend onder vermelding dat 
alle onder Artikel 4.1 ontvangen stukken door de betrokken partijen zijn in te zien. 

3. De tuchtcommissie regelt de wijze van behandeling van de zaak met inachtneming van de 
statuten en reglementen van de KNRB en de beginselen van een behoorlijk proces. Onder dat 
laatste wordt in ieder geval begrepen het recht op behandeling en beslissing in een redelijk 
termijn en het recht op hoor en wederhoor. 

4. De tuchtcommissie bepaalt plaats, datum en uur van de zitting. De zitting is in principe 
besloten, tenzij de tuchtcommissie redenen heeft om anders te besluiten. 

5. De tuchtcommissie is bevoegd de zaak schriftelijk af te doen. Indien een betrokken partij 
binnen een redelijke termijn nadat hem kenbaar is gemaakt dat een tuchtzaak aanhangig is 
gemaakt, verzoekt om een mondelinge behandeling, zal de tuchtcommissie daarmee 
instemmen, tenzij de tuchtcommissie van oordeel is dat hierdoor een onaanvaardbare 
vertraging van de behandeling zou ontstaan. De tuchtcommissie is bevoegd het KNRB-
bestuur, besturen van lidverenigingen, commissies van de KNRB en individuele leden en 
leden van lidverenigingen van de KNRB te raadplegen dan wel te horen. Zij dienen hiertoe 
tijdig opgeroepen te worden door de tuchtcommissie. Een dergelijke oproep moet schriftelijk 
gebeuren tenzij de betrokken persoon heeft aangegeven dat een mondelinge oproep volstaat. 
Opgeroepen personen zijn verplicht de tuchtcommissie alle relevante inlichtingen te 
verstrekken.  

6. De tuchtcommissie kan een aanhangig gemaakte zaak niet-ontvankelijk, gegrond of 
ongegrond verklaren. Een zaak is niet ontvankelijk indien de in dit of in andere reglementen 
van de KNRB bepaalde procedures niet zijn gevolgd of indien de klagende partij naar oordeel 
van de tuchtcommissie een belang ontbeert. 
Voorts is de tuchtcommissie bevoegd een aanhangig gemaakte zaak te seponeren, indien 
naar het oordeel van de tuchtcommissie het tijdsverloop tussen het gewraakte handelen en 
het aanhangig maken van de zaak te groot is, als de betrokken partijen de zaak niet wensen 
voort te zetten of om andere naar haar oordeel gewichtige redenen. 

7. De tuchtcommissie brengt haar uitspraak schriftelijk met motivering, met eventuele straf en 
strafmaat en beschrijving van de gevolgde procedure zo spoedig mogelijk ter kennis aan de 
betrokken partijen en het KNRB-bestuur. Als een individu bij de zaak betrokken is, dan wordt 
ook zijn lidvereniging geïnformeerd. 

 
Straffen 
Artikel 5 

1. De tuchtcommissie is bevoegd alle volgende straffen op te leggen: 

 een berisping; 

 een geldboete tot maximaal € 500;  

 een verbod tot deelname aan een of meer door of onder auspiciën van de KNRB 
georganiseerde wedstrijden of activiteiten dan wel om voor een bepaalde periode aan 
dergelijke wedstrijden of activiteiten deel te nemen;  

 het verbod tot deelname aan een of meer door of onder auspiciën van de FISA of bij de 
FISA aangesloten bond, anders dan de KNRB, georganiseerde wedstrijden of 
activiteiten voor een of meer wedstrijden, dan wel om voor een bepaalde periode; 
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 een verbod voor bepaalde of onbepaalde tijd tot uitoefening van een functie in de 
KNRB; 

 schorsing van het KNRB lidmaatschap voor een periode van maximaal 12 weken met 
inachtneming van het bepaalde van lid 7 van dit artikel. Deze straf kan alleen worden 
uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van 
organen van de KNRB handelt of de KNRB op onredelijke wijze benadeelt;  

 een combinatie van de bovenstaande straffen; 

 ontzetting (royement) van het KNRB lidmaatschap. Deze straf kan alleen worden 
uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van 
organen van de KNRB handelt of de KNRB op onredelijke wijze benadeelt. 

De tuchtcommissie heeft niet de bevoegdheid om iemand uit het lidmaatschap van zijn  
vereniging te ontzetten. 
 

2. Bij het opleggen van een straf overweegt de tuchtcommissie het publiceren van de opgelegde 
straf, al dan niet met de personalia van de betrokkene, als aparte, verzwarende straf. 

3. Met uitsluiting van de berisping en een royement kunnen de in lid 1 en 2 genoemde straffen 
geheel of gedeeltelijk voorwaardelijk worden opgelegd. Het voorwaardelijke gedeelte van een 
straf wordt aan een termijn van ten hoogste twee jaar gebonden. 

4. Indien de betrokkene binnen de termijn van de voorwaardelijk opgelegde straf weer een 
overtreding begaat, kan de tuchtcommissie beslissen het voorwaardelijke gedeelte alsnog in 
een onvoorwaardelijke straf om te zetten en daarnaast een straf op te leggen voor de nieuwe 
overtreding. 

5. De tuchtcommissie is bevoegd bij de bepaling van de straf dan wel bij de instructie van de 
tenuitvoerlegging van de op te leggen straf rekening te houden met door lidverenigingen tegen 
individuele leden opgelegde en kenbaar gemaakte maatregelen en straffen. 

6. De tuchtcommissie is bevoegd, zodra een zaak te harer kennis is gebracht en in afwachting 
van de behandeling daarvan, met onmiddellijke ingang een straf op te leggen, indien daartoe 
naar het oordeel van de tuchtcommissie gezien de ernst van de zaak aanleiding bestaat. 

7. Bij een schorsing voor een periode langer dan 4 weken is het bestuur verplicht tot 
bijeenroeping van een algemene vergadering, te houden binnen vier weken na de schorsing, 
welke beslist tot opheffing van de schorsing, tot verlenging van de schorsing met ten hoogste 
acht weken of tot ontzetting. Wordt de algemene vergadering niet binnen genoemde termijn 
gehouden, of neemt de algemene vergadering binnen genoemde termijn geen besluit tot 
opheffing of verlenging van de schorsing of tot ontzetting, dan vervalt de schorsing na het 
verstrijken van de termijn van vier weken. 

 
Artikel 6 

1. Een berisping is de lichtste strafmaatregel. Het is een terechtwijzing dat het veroordeelde 
gedrag onjuist is. Een berisping heeft vooral een corrigerende en voorlichtende strekking. 

2. Een geldboete kan als straf worden opgelegd wanneer de betrokkene door de overtreding 
geldelijk voordeel heeft behaald of de belangen van de sportorganisatie of van een ander lid 
heeft geschaad, of wanneer de tuchtcommissie en/of commissie van beroep een geldboete, al 
dan niet in combinatie met een andere straf, passend acht. De opgelegde boete moet binnen 
een maand betaald zijn. Voor iedere dag vertraging wordt deze verhoogd met EUR 2,50. De 
boete vervalt aan de bondskas. 

3. De ontzegging van de bevoegdheid binnen de roeisport één of meer functies uit te oefenen 
wordt alleen als straf opgelegd indien de overtreding in de uitoefening van een bepaalde 
functie is begaan. 
Bedoelde ontzegging kan op die functie, maar ook op door de tuchtcommissie en/of 
commissie van beroep te bepalen andere functies binnen de KNRB betrekking hebben. De 
ontzegging geschiedt voor een maximale duur van drie jaar. 

4. Een schorsing wordt als straf opgelegd indien de overtreding zo ernstig is dat niet met een 
lichtere straf kan worden volstaan en een royement een te zware straf is. Gedurende de 
schorsing kan de lidvereniging geen lidmaatschapsrechten uitoefenen, noch deelnemen aan 
activiteiten van of onder auspiciën van de KNRB en blijven de uit het 
lidmaatschapvoortvloeiende verplichtingen onverkort op hem van toepassing. 

5. Het royement wordt alleen uitgesproken op verzoek van het KNRB-bestuur en indien de 
lidvereniging in ernstige mate in strijd handelt met de statuten, reglementen of besluiten van 
de KNRB dan wel de KNRB op onredelijke wijze benadeelt.  
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Beroep 
Artikel 7 

1. Tegen een uitspraak van de tuchtcommissie –waaronder een besluit tot niet-ontvankelijkheid 
of seponeren- kan de partij die de tuchtprocedure initieel aanhangig heeft gemaakt of het lid 
tegen wie de procedure was aangespannen in beroep gaan bij de commissie van beroep. 
De commissie van beroep besluit in hoogste instantie met uitzondering van zaken conform 
Artikel 1.2 (i) waarbij de tuchtcommissie of de commissie van beroep een vereniging uit het 
KNRB lidmaatschap heeft ontzet. In dergelijke gevallen kan de betreffende vereniging in 
beroep bij de Algemene Vergadering van de KNRB conform Artikel 8.8 van de Statuten. 

2. Een beroep wordt aanhangig gemaakt door toezending van een beroepschrift, waarin 
beschreven de gronden van het beroep aan de commissie van beroep. De commissie van 
beroep zal alle betrokken partijen op de hoogte brengen van het aanhangig gemaakt zijn van 
een beroep. Het bondsbureau van de KNRB fungeert als ambtelijk secretaris van de 
commissie van beroep. 

3. Het beroep moet aanhangig zijn gemaakt binnen 10 dagen na uitspraak van de 
tuchtcommissie. In afwijking hiervan dient het beroep indien de tuchtcommissie heeft besloten 
tot ontzetting aanhangig gemaakt te zijn binnen 1 maand na uitspraak van de tuchtcommissie. 
In dat geval is het lid gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep geschorst.  

4. De commissie van beroep regelt de wijze van behandeling van de zaak met inachtneming van 
de statuten en reglementen van de KNRB en de beginselen van een behoorlijk proces. Onder 
dat laatste wordt in ieder geval begrepen het recht op behandeling en beslissing in een 
redelijk termijn en het recht op hoor en wederhoor. 

5. De commissie van beroep bepaalt plaats, datum en uur van de zitting. De zitting is in principe 
besloten, tenzij de commissie van beroep redenen heeft om anders te besluiten. 

6. De commissie van beroep is bevoegd de zaak schriftelijk af te doen. Indien een betrokken 
partij binnen een redelijke termijn nadat hem kenbaar is gemaakt dat een tuchtzaak 
aanhangig is gemaakt, verzoekt om een mondelinge behandeling, zal de commissie van 
beroep daarmee instemmen, tenzij de commissie van beroep van oordeel is dat hierdoor een 
onaanvaardbare vertraging van de behandeling zou ontstaan. De commissie van beroep is 
bevoegd het KNRB-bestuur, besturen van lidverenigingen, commissies van de KNRB en 
individuele leden en leden van lidverenigingen van de KNRB te raadplegen dan wel te horen. 
Zij dienen hiertoe tijdig opgeroepen te worden door de commissie van beroep. Een dergelijke 
oproep moet schriftelijk gebeuren tenzij de betrokken persoon heeft aangegeven dat een 
mondelinge oproep volstaat. Opgeroepen personen zijn verplicht de commissie van beroep 
alle relevante inlichtingen te verstrekken.  

7. De tuchtcommissie kan een aanhangig gemaakte zaak niet-ontvankelijk, gegrond of 
ongegrond verklaren. Een zaak is niet ontvankelijk indien de in dit of in andere reglementen 
van de KNRB bepaalde procedures niet zijn gevolgd of indien de klagende partij naar oordeel 
van de tuchtcommissie een belang ontbeert. 
Voorts is de commissie van beroep bevoegd een aanhangig gemaakte zaak te seponeren, 
indien naar het oordeel van de commissie van beroep het tijdsverloop tussen het gewraakte 
handelen en het aanhangig maken van de zaak te groot is, als de betrokken partijen de zaak 
niet wensen voort te zetten of om andere naar haar oordeel gewichtige redenen. 

8. De commissie van beroep brengt haar uitspraak schriftelijk met motivering, met eventuele 
straf en strafmaat en beschrijving van de gevolgde procedure zo spoedig mogelijk ter kennis 
aan de betrokken partijen en het KNRB-bestuur. Als een individu bij de zaak betrokken is, dan 
wordt ook zijn lidvereniging geïnformeerd. 

9. De commissie van beroep is in gelijke mate bevoegd straffen op te leggen als de 
tuchtcommissie. 

 
 
 
Samenstelling en benoeming tuchtcommissie 
Artikel 8 

1. De tuchtcommissie bestaat uit twee kamers. Eén kamer is belast met tuchtrechtspraak inzake 
Dopingovertredingen, de andere kamer is belast met alle overige tuchtrechtspraak op grond 
van dit Tuchtreglement. Waar in dit reglement gesproken wordt over de tuchtcommissie wordt 
daarmee ook bedoeld de kamers van de tuchtcommissie, tenzij uitdrukkelijk anders blijkt. 
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2. De voorzitter van de tuchtcommissie is voorzitter van beide kamers. Iedere kamer bestaat 
voorts uit twee leden en daarnaast drie plaatsvervangend leden. Ten minste een van leden 
van iedere kamer dient het recht te hebben de titel mr. te voeren. 

3. Een tuchtzaak zal niet worden behandeld door een lid van de tuchtcommissie dat ten tijde van 
een vermeende overtreding daarbij betrokken was of deel uitmaakte van een lidvereniging die 
daarbij betrokken was. In zulk een geval zal de voorzitter een plaatsvervangend lid aanwijzen 
om de betreffende tuchtzaak te behandelen. Indien het de voorzitter betreft zullen de twee 
leden een plaatsvervangend lid aanwijzen om in de commissie zitting te nemen en kiezen zij 
uit hun midden een voorzitter. 

4. De voorzitter van de tuchtcommissie, de leden van de tuchtcommissie en de 
plaatsvervangend leden van de tuchtcommissie worden als zodanig door de Algemene 
Vergadering benoemd. Kandidaatstelling vindt plaats door het KNRB-Bestuur of ten minste 
twee lidverenigingen. Verkiezing vindt plaats als bepaald in Artikel 22.6 van de Statuten.  

5. Het (plaatsvervangend) lidmaatschap van de tuchtcommissie is onverenigbaar met het 
lidmaatschap van het KNRB-Bestuur, het zijn van verenigingsafgevaardigde, het zijn van 
bestuurslid van een lidvereniging, het lidmaatschap van de commissie van beroep en de 
Financiële Advies Commissie. 

6. De commissie regelt onderling haar werkzaamheden. 
7. De tuchtcommissie –eventueel tezamen met de commissie van beroep– brengt jaarlijks aan 

de algemene vergadering als bedoeld in Artikel 19.2 van de Statuten verslag uit van haar 
werkzaamheden, met inachtneming van het bepaalde in Artikel 5.2. 

 
Samenstelling en benoeming commissie van beroep 
Artikel 9 

1. De commissie van beroep bestaat uit twee kamers. Eén kamer is belast met het behandelen 
van beroep tegen uitspraken van de kamer belast met tuchtrechtspraak inzake 
Dopingovertredingen, de andere kamer is belast met het behandelen van beroep tegen 
besluiten van de kamer belast met alle overige tuchtrechtspraak. 
Waar in dit reglement gesproken wordt over de commissie van beroep wordt daarmee ook 
bedoeld de kamers van de commissie van beroep, tenzij uitdrukkelijk anders blijkt. 

2. De voorzitter van de commissie van beroep is voorzitter van beide kamers. Iedere kamer 
bestaat voorts uit twee leden en daarnaast drie plaatsvervangend leden. 
Ten minste een van leden van iedere kamer dient het recht te hebben de titel mr. te voeren. 

3. Een beroep zal niet worden behandeld door een lid van de commissie van beroep dat ten tijde 
van een vermeende overtreding daarbij betrokken was of deel uitmaakte van een lidvereniging 
die daarbij betrokken was. In zulk een geval zal de voorzitter een plaatsvervangend lid 
aanwijzen om de betreffende tuchtzaak te behandelen. Indien het de voorzitter betreft zullen 
de twee leden een plaatsvervanger lid aanwijzen om in de commissie zitting te nemen en 
kiezen zij uit hun midden een voorzitter. 

4. De voorzitter van de commissie van beroep, de leden van de commissie van beroep en de 
plaatsvervangend leden van de commissie van beroep worden als zodanig door de Algemene 
Vergadering benoemd. Kandidaatstelling vindt plaats door het KNRB-Bestuur of ten minste 
twee lidverenigingen. Verkiezing vindt plaats als bepaald in Artikel 22.6 van de Statuten.  

5. Het (plaatsvervangend) lidmaatschap van de commissie van beroep is onverenigbaar met het 
lidmaatschap van het KNRB-Bestuur, het zijn van verenigingsafgevaardigde, het zijn van 
bestuurslid van een lidvereniging, het lidmaatschap van de tuchtcommissie en de Financiële 
Advies Commissie. 

6. De commissie regelt onderling haar werkzaamheden. 
7. De commissie van beroep brengt –eventueel tezamen met de tuchtcommissie– jaarlijks aan 

de algemene vergadering als bedoeld in Artikel 19.2 van de Statuten verslag uit van haar 
werkzaamheden, met inachtneming van het bepaalde in Artikel 5.2. 
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