
 

De statuten  

 

 

 

Voorgestelde wijzigingen: 

- Artikel 5: regelmatig worden nieuwe verenigingen lid van de KNRB. Om de drempel voor 

nieuwe verenigingen zo laag mogelijk te maken om lid te worden van de KNRB, is de bepaling 

geschrapt dat nieuwe leden alleen op voordracht van twee bestaande leden lid kunnen 

worden van de KNRB. 

 

- Artikel 6.4: regels voor het borgen van een veilig sportklimaat, eisen dat een heldere en 

eenduidige binding bestaat tussen bond en de individuele sporter.  

 

De structuur van de KNRB is helder: de leden van de KNRB zijn de verenigingen, de leden van 

de verenigingen zijn de individuele sporters. Deze heldere lidmaatschapsstructuur is van 

grote waarde binnen de roeigemeenschap en vormt een belangrijke pijler in de verhouding 

tussen bond en verenigingen. Het bestuur van de KNRB is dan ook samen met de Juridische 

Commissie van de KNRB, de Dopingautoriteit en NOC*NSF op zoek gegaan naar een manier 

waarop de individuele sporters gebonden worden aan de regels en de 

lidmaatschapsstructuur niet wordt gewijzigd. 

De oplossing die hiervoor is gevonden, bestaat uit het ontwikkelen van licenties. Hiermee 

wordt binding goed geregeld en blijft lidmaatschap ongewijzigd.  

In onze regelgeving vinden daarom de volgende aanpassingen plaats: 

Via de statuten wordt de mogelijkheid geschapen om licenties te creëren. Vervolgens 

worden de soorten licenties in het HR bepaald. De AV houdt hiermee het primaat. 

Al eerder is een evenementenlicentie ingericht waarmee de sporter die kortdurend zal 

deelnemen aan de roeisport (bedrijfsroeien, schoolroeien, indoorroeien) en geen lid is van 

een vereniging, gebonden is aan de regels.  

In het HR wordt naast de e-licentie, de wedstrijdlicentie gecreëerd. Deze wedstrijdlicentie 

komt in de plaats van het huidige wedstrijdcontract, waarbij er geen lidmaatschap ontstaat 

tussen sporter en bond, maar wel een verbinding die stevig genoeg is om geaccepteerd te 

worden door Dopingautoriteit en NOC*NSF. Omdat deze licentie voor veel sporters van 

belang is, is opgenomen dat wijzigingen in de wedstrijdlicentie slechts worden doorgevoerd 

na akkoord van de AV. (deze vereiste goedkeuring van de AV was ook van toepassing bij 

wijzigingen in het wedstrijdcontract). De inhoud van de wedstrijdlicentie is gelijk aan die van 

het wedstrijdcontract.  

De AV wordt gevraagd de Statutenwijziging vast te stellen 

 



Een bijkomende overweging is de volgende:  

Sinds 1 januari 2019 is de Dopingautoriteit opgericht als zelfstandig bestuursorgaan. 

Tegelijkertijd is de Wet Uitvoering Antidopingbeleid (Wuab) ingevoerd. De Dopingautoriteit 

heeft hiermee de wettelijke taak gekregen om in Nederland doping in de sport te bestrijden, 

het dopingcontroleproces uit te voeren, informatie over mogelijke overtredingen van een 

dopingreglement te verzamelen en onderzoeken, voorlichting te geven over doping en 

andere door de minister door Onze Minister opgedragen taken uit te voeren die verband 

houden met het bestrijden van toepassing van doping in de sport.  

Hiermee wordt de noodzaak voor uniforme tuchtrechtspraak, uitgevoerd op een uniforme 

wijze voor alle bonden, evident. Hiervoor is het Instituut Sport Rechtspraak ingericht.  

 

De lidmaatschapsstructuur van de KNRB maakt het niet mogelijk om de tuchtrechtspraak van 

de KNRB – voor doping – via het Instituut Sport Rechtspraak (ISR) te laten lopen. Zoals eerder 

al is gemeld aan de AV: Onze tuchtcommissie is verplicht op exact dezelfde manier te 

opereren en sancties op te leggen als het ISR, er bestaat geen mogelijkheid om als roeisport 

af te wijken van de nationaal vastgestelde regels, procedures en sancties.  Het bestuur van de 

KNRB vindt het van belang dat zij haar atleten kan garanderen dat, bij een positieve uitslag 

van een dopingtest, een goede, zorgvuldige procedure wordt doorlopen. Het ISR kan dit 

bieden. Wanneer onze roeiers via een wedstrijdlicentie zijn gebonden aan de regelgeving en 

daarmee ook aan de regelgeving rond doping, is het mogelijk om een overeenkomst te 

sluiten met ISR waarmee ISR onze tuchtrechtspraak in geval van doping kan verzorgen.  

 

 

 

 

De wijzigingen zijn opgesteld na advies  van de Juridische Commissie van de KNRB.  


