
Bijlage 8 Toelichting op de wijzigingen KNRB tuchtreglement 

De onderzoekscommissie De Vries heeft december 2017 haar rapport over seksuele intimidatie en 
misbruik in de sport uitgebracht. In opvolging hierop is de Blauwdruk Seksuele Intimidatie vastgesteld 
(door de sportbonden) in de AV van NOC*NSF, november 2018. In de Blauwdruk zijn de eisen 
opgenomen waaraan het tuchtreglement van een sportbond moet voldoen. Om aan deze eisen te 
voldoen moet het tuchtreglement van de KNRB op een aantal aspecten worden aangepast. De eisen 
in de blauwdruk SI maken per 1.1.2020 onderdeel uit van de Minimale Kwaliteitseisen.  

 

 

De 
voorgestelde wijzigingen staan in rood weergegeven in het Tuchtreglement (vanaf pagina 8). De 
wijzigingen in het tuchtreglement zijn opgesteld in samenwerking met de Juridische Commissie van 
de KNRB. Het betreft: 

Artikel 1.7 en 1.8: Toegevoegd is een meldplicht voor leden en voor begeleiders om een 
vermoeden van een overtreding te melden bij het bestuur van de vereniging of van de bond, 
tenzij hij/zij de seksuele intimidatie zelf heeft ondergaan, of tenzij hij/zij een functie als 
vertrouwenscontactpersoon heeft bij de lidvereniging of bij de bond. Reden om de meldplicht 
uit te breiden voor begeleiders, is dat uit het rapport van de commissie De Vries is gebleken 
dat seksueel grensoverschrijdend gedrag vooral tussen sporters onderling plaatsvindt. 
Begeleiders staan dicht bij de sporters, horen en zien veel. Begeleiders in deze zin zijn 
personen die niet lid zijn van de vereniging. Zoals eerder met onze leden besproken, is het 
mogelijk om begeleiders via een vrijwilligersverklaring te binden aan de regels. Een voorbeeld 
van een vrijwilligersverklaring is te vinden op KNRB.nl. 
 
Nadere informatie over uitwerking meldplicht: De meldplicht is vertaald in een meldcode met 
infographic. U vindt deze in de kennisbank. 
 
Artikel 2.4: Toegevoegd is een nadere toelichting op situaties waarbij sprake is van seksuele 
intimidatie.  

Artikel 3.2.i: Toegevoegd is een gedragsregel voor een begeleider, in het geval er sprake is van een 
affectieve relatie tussen begeleider en sporter. 

Artikel 6.4 en 6.7: Toegevoegd is dat ordemaatregelen (opgelegd door het bestuur) los staan van 
maatregelen die zijn opgelegd door de (onafhankelijke) tuchtcommissie.  

Artikel 10.4: Toegevoegd is een artikel waarin beschreven is dat er situaties kunnen zijn waarin niet 
kalenderleeftijd relevant wordt geacht in de beoordeling van een zaak, maar ontwikkelingsleeftijd. 

Bijlage 1 bij hoofdstuk SI: Toegevoegd: gedragsregels tussen sporters onderling  

Omdat de KNRB niet is aangesloten bij het Instituut Sport Rechtspraak, wordt het tuchtreglement 
door NOC*NSF ter accordering voorgelegd aan de Auditcommissie SI.  

De AV wordt gevraagd het tuchtreglement OP HET ONDERDEEL SI inclusief 
wijzigingen vast te stellen. 

https://knrb.nl/veiligheid/sociale-veiligheid/

