
 

 

 

Wanneer de KNRB aansluit op het Instituut Sport Rechtspraak met het tuchtrecht voor de 
onderwerpen seksuele intimidatie en matchfixing, gelden de tuchtreglementen van ISR voor seksuele 
intimidatie en voor matchfixing als het tuchtreglement van de KNRB. Het is van belang dat de leden 
van de KNRB weten welke verschillen bestaan tussen de in te voeren ISR reglementen en de tot dan 
toe geldende reglementen rond SI en matchfixing van de KNRB.  

De Juridische Commissie van de KNRB heeft de verschillen van de reglementen van de KNRB en van 
het ISR beoordeeld. Het advies van deze commissie is om aan te sluiten bij ISR: Er bestaan 
verschillen, maar deze vormen geen bezwaar voor aansluiting. In de twee tabellen hierna staan de 
belangrijkste inhoudelijke verschillen opgenomen, met een duiding daarbij.   

Onze KNRB tuchtreglementen lijken in grote lijnen op de reglementen van ISR; wij gaan niet over 
naar een heel ander systeem. Hieronder zijn de belangrijkste (inhoudelijke) veranderingen 
weergegeven. Er zijn ook andere (kleinere) verschillen, voornamelijk meer procedurele. Zo komen 
bijvoorbeeld sommige bevoegdheden in ons reglement toe aan het bondsbestuur en bij ISR aan de 
aanklager. Ook zijn er bijvoorbeeld verschillen in de inrichting van het secretariaat. Dergelijke  
verschillen zullen voor de praktijk weinig relevant zijn en zijn hieronder niet opgenomen.  

In onderstaande tabel staat beschreven wat de verschillen zijn tussen de reglementen KNRB en de 
reglementen van ISR. Bij een aantal daarvan is een toelichting opgenomen. En zoals gezegd, alles 
overziend, is het advies aan de AV om het tuchtreglement te wijzigen volgens het voorstel.  
 
Tuchtreglement Seksuele Intimidatie 
 

Onderwerp  KNRB-reglement  ISR-reglement  
Aparte meldplicht voor 
bestuursleden en andere 
functionarissen  

N.v.t., alleen algemene meldplicht in art. 
1 lid 7.  
 

Art. 3 lid 2: aparte, dwingendere 
meldplicht voor bestuursleden en 
andere functionarissen.  

Toelichting: 
De plicht zoals opgenomen in het ISR reglement moet doorgevoerd worden in de reglementen van de KNRB, 
ongeacht aansluiting bij ISR. Dit artikel is met name bedoeld om te voorkomen dat bestuurders problemen 
oplossen binnen hun vereniging in plaats van aanpakken via het tuchtrecht.  
 
Maatstaf voor bewezen 
geval van SI  

Art. 4 lid 5: Het bewijs van een 
overtreding is geleverd wanneer de 
kamer seksuele intimidatie op grond van 
de vastgestelde feiten en 
omstandigheden de stellige overtuiging 
heeft dat de betrokkene de overtreding 
heeft begaan.  
 

Art. 8 lid 5: Het bewijs van een 
overtreding is geleverd wanneer de 
aanklager of kamer seksuele intimidatie 
op grond van de vastgestelde feiten en 
omstandigheden van mening is dat de 
feiten die ten grondslag liggen aan de 
overtreding van het reglement, ertoe 
leiden dat voldoende aannemelijk is dat 
de beklaagde de overtreding heeft 
begaan.  
 

 

De AV wordt gevraagd het gewijzigde tuchtreglement KNRB vast te stellen 



 

Toelichting: 
De feitelijke uitwerking wordt door de juridische commissie niet als bijzonder risicovol ingeschat: In de wet is 
overtuigend bewijs voldoende, in onze eigen KNRB regelgeving moeten we heel erg overtuigd zijn, waardoor het 
lijkt alsof bij ISR de overtuiging minder moet zijn.  
 
 
Behandeling van een 
meerderjarige als niet-
volwassene  

N.v.t.  
 
  

Art. 8 lid 7: De kamer seksuele 
intimidatie en de aanklager kunnen 
rekening houden met de mogelijkheid 
dat bij de leeftijd van 18 tot 23 jaar 
weliswaar sprake is van een volwassene, 
maar dat sprake kan zijn van een 
andere, dus ook lagere, 
ontwikkelingsleeftijd, hetgeen een 
behandeling of afdoening rechtvaardigt 
als ware sprake van een niet-
volwassene. 

 
Triagecommissie  Art. 5 lid 1: De KNRB kan een 

triagecommissie instellen die klachten 
over seksuele intimidatie onderzoekt.  
 

N.v.t.  

Toelichting ISR: Dit is de aanklager geworden. Dit gaat over het voortraject bij complexe vraagstukken waarbij 
Bond altijd vooronderzoek kan (laten) doen.  
 
Iets meer zelfstandige rol 
voor de aanklager  

Zie artikelen 7A t/m 7D.  Zie artikelen 14 t/m 18.  

 
Maximale duur tijdelijke 
straffen  

Art. 14 lid 1: maximale duur per straf 
vastgelegd.   
 
 

Art. 23 lid 1: geen maximale duur, 
overgelaten aan tuchtcommissie dan wel 
aanklager.  
 

Toelichting ISR: ISR ontwikkelt momenteel, op verzoek van NocNsf, een richtsnoer voor sancties, waarvan de 
verwachting is dat deze in de minimale kwaliteitseisen worden opgenomen.  
 
Minimale duur royement  N.v.t.  Art. 23 lid 10: minimaal 12 jaar.  
Bij KNRB is royement voor altijd, bij ISR is er een minimum aan gesteld.  
 
Uitspraken worden 
opgenomen in de 
databank van ISR  

N.v.t.  Art. 25 lid 16.  

 
Lid van de tuchtcommissie 
met medische en/of 
gedragswetenschappelijke 
achtergrond.  

Art. 24 lid 3: minimaal één lid van de 
kamer seksuele intimidatie heeft een 
medische en/of 
gedragswetenschappelijke achtergrond.  
 
 

Art. 36 lid 3: de leden van de kamer 
seksuele intimidatie kunnen een 
medische en/of 
gedragswetenschappelijke achtergrond 
hebben.  
 

De eis van KNRB is strenger dan van ISR. Het ISR neemt het voorstel van de KNRB over om de achtergrond van 
minimaal één lid een verplichting te maken en de ‘kan’ bepaling uit het artikel te halen 
 



 

Gedragsregels sporters 
onderling  

Opgenomen in Bijlage 1: gedragsregels 
sporters onderling.  
 

Art. 7: uitgebreidere beschrijving, meer 
in lijn met regels voor begeleiders.  
  

In onze huidige regels staat het wat soberder. Bij ISR is het in het reglement opgenomen en formeler vastgelegd, 
waardoor het meer lijkt op de regels voor begeleiders.  

 
 
Tuchtreglement Matchfixing 
 

Onderwerp  KNRB-reglement  ISR-reglement  
Definitie 
wedstrijd/competitie  

Art. 1 lid 10: Roeiwedstrijd: een 
roeiwedstrijd als bedoeld in artikel 1 of 
een klassement als bedoeld in artikel 24 
van het reglement voor roeiwedstrijden.  
 
 
 
 
 

Art. 1 lid 9: Competitie: een 
sportwedstrijd, toernooi, wedstrijd of 
evenement, record, georganiseerd in 
overeenstemming met de regels van 
een sportorganisatie of haar 
aangesloten organisaties, of, in 
voorkomend geval, in overeenstemming 
met de regels van een andere bevoegde 
sportorganisatie.  
 

Toelichting ISR: De definitie die hier wordt gevoerd is gelijk aan de definitie in het dopingreglement en is van 
belang ‘Binnen competitie - buiten competitie’. Bij matchfixing telt: is een wedstrijd gemanipuleerd.  
 
 
Verbod op wedden op 
wedstrijd 

Art. 3 lid 2 sub a: Leden zijn verplicht zich 
te onthouden van het wedden op het 
resultaat, de voortgang en/of het verloop 
van enige roeiwedstrijd waarbij hij 
betrokken is of waarop hij direct dan wel 
indirect enige mate van invloed heeft of 
kan hebben. Dit is in ieder geval wanneer 
hij:  
a. wedt op een veld waaraan hij 
rechtstreeks deelneemt; 

Art. 3 lid 2 sub a: Leden zijn verplicht 
zich te onthouden van het wedden op 
het resultaat, de voortgang en/of het 
verloop van enige wedstrijd of 
competitie waarbij hij betrokken is of 
waarop hij direct dan wel indirect enige 
mate van invloed heeft of kan hebben. 
Dit is in ieder geval wanneer hij:  
a. wedt op een wedstrijd waaraan hij 
rechtstreeks deelneemt 

De bedoeling van dit artikel is om matchfixing strafbaar te stellen. De mogelijkheid om invloed te hebben op een 
wedstrijd wordt breed gedefinieerd.  
 
Uitbreiding verbod op 
wedden door sporters 

Art. 3 lid 3: verbod alleen uitgebreid naar 
wedden op juniorenroeiwedstrijden.  
 
 

Art. 3 lid 3: verbod uitgebreid naar 
jeugdcompetitie, disciplinaire straffen, 
negatieve spelmomenten  
overschrijving van sporters en selecties.  
 

Dit artikel van ISR moet KNRB verplicht overnemen als wij eigen tuchtreglement houden.  
 
Regels over 
belangenverstrengeling 
individuele leden  

N.v.t.  
 
 

Art. 7: een lid mag niet tegelijkertijd 
werkzaam zijn bij, of een functie 
vervullen voor, een kansspelaanbieder.  
  

Dit artikel is te breed geformuleerd en wordt aangepast in de reglementen van ISR. 
 



 

Mogelijkheid van 
integriteitscommissie  

N.v.t.  
 
 

Art. 9: een sportorganisatie kan een 
integriteitscommissie of andere 
commissie instellen die signalen van 
matchfixing binnen de organisatie 
onderzoekt.  

Toelichting ISR: met deze bepaling wordt het mogelijk om meldingen naar een aanklager te laten komen vanuit 
een andere hoek dan bestuur / sporter e.d. (meestal komen signalen vanuit politie, FIOD, onderzoek naar 
drugshandel bij ISR). 
 
Uitspraken worden 
opgenomen in de 
databank van ISR  

N.v.t.  Art. 26 lid 16.  

 
Lid van de 
tuchtcommissie met 
kennis van de 
kansspelsector.  

N.v.t.  
 
 

Art. 35 lid 3: een van de leden van de 
kamer matchfixing heeft kennis van de 
kansspelsector.  

 
 


