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Bijlage 4 Wijziging tuchtreglement, AV 17-11-18 

Als gevolg van het besluit om licenties te verlenen is het wenselijk om het tuchtreglement ook op 

licentiehouders van toepassing te laten zijn.  

De volgende aanpassingen worden voorgesteld.  

Na vaststellen door de AV worden de wijzigingen doorgevoerd in het tuchtreglement en gepubliceerd 

op de website van de KNRB.  

 

 

 

WIJZIGINGEN IN HOOFDSTUK ALGEMEEN EN DOPING 

 

  *   Licentiehouders toevoegen aan artikel 1 lid 2  

iii hen die op basis van Artikel 6.3 van de Statuten of die op basis van een licentie als 

aangeslotene zijn onderworpen aan de tuchtrechtspraak van de KNRB ….enz. 

iv hen die op basis van Artikel 6.3 van de Statuten of die op basis van een licentie als 

aangeslotene zijn onderworpen aan de tuchtrechtspraak van de KNRB …..enz.. 

 

  *   Licentiehouders toevoegen aan artikel 2 lid 2 

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 of wanneer hij licentiehouder is 

en de misdraging jegens hem heeft plaatsgevonden. 

 

* Intrekken van een licentie toevoegen aan artikel 5 lid 1 

(toevoegen na “schorsing …….. wijze benadeelt”) 

- Intrekken van een licentie 

 

WIJZIGINGEN IN HOOFDSTUK SEKSUELE INTIMIDATIE 

 

  *   Licentiehouders toevoegen aan artikel 0 lid 4 

Betrokkene: een lid en/of een aangeslotene van een lidvereniging of een licentiehouder van de 

K.N.R.B., zijnde een natuurlijk persoon, tegen wie door een bondsbestuur een ordemaatregel is 

genomen, tegen wie aangifte is gedaan of die beroep heeft ingesteld tegen een uitspraak van de 

tuchtcommissie of tegen wie van een uitspraak van de tuchtcommissie beroep is ingesteld. 

 

  *   Licentiehouders toevoegen aan artikel 0 als lid 13 (nieuw lid, daarna doornummeren) 

Licentiehouder: een door de KNRB toegelaten persoon die het recht heeft verkregen om op basis 

van een licentie als aangeslotene deel te nemen aan evenementen en/of wedstrijden die door of 

onder auspiciën van de KNRB worden georganiseerd. 
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WIJZIGINGEN IN HOOFDSTUK MATCHFIXING 

 

  *   Licentiehouders toevoegen aan artikel 0 lid 4 

4. Betrokkene: een Lid van een Lidvereniging van de KNRB of een licentiehouder, zijnde een 

natuurlijk persoon, tegen wie door een Bondsbestuur een ordemaatregel is genomen, tegen wie 

Aangifte is gedaan of dat beroep heeft ingesteld tegen een uitspraak van de Tuchtcommissie of 

tegen wie van een uitspraak van de Tuchtcommissie beroep is ingesteld. 

 

  *   Licentiehouders toevoegen aan artikel 0 lid 13 

Licentiehouder: een door de KNRB toegelaten persoon die het recht heeft verkregen om op basis 

van een licentie als aangeslotene deel te nemen aan evenementen en/of wedstrijden die door of 

onder auspiciën van de KNRB worden georganiseerd. 

 


