
 

Toelichting op aansluiten door KNRB bij Instituut Sportrechtspraak voor de thema’s seksuele 
intimidatie en matchfixing 

 

Het tuchtreglement van de KNRB is gericht op algemeen tuchtrecht en op sporttak-overstijgende 
thema’s, te weten matchfixing en seksuele intimidatie. De tuchtcommissie van de KNRB is belast met 
het berechten van overtredingen en is bevoegd om straffen op te leggen. De sporttak overstijgende 
thema’s (SI, matchfixing) hebben een steeds complexer karakter gekregen, waardoor een verdere 
professionalisering van de tuchtrechtspraak nodig is. Het bestuur van de KNRB is van mening dat de 
belangen van betrokkenen (klagers en beklaagden) goed geborgd zijn met de aansluiting op het 
Instituut Sportrechtspraak (ISR) voor de onderdelen seksuele intimidatie en matchfixing. 

Met de aansluiting op ISR voor de onderdelen SI en matchfixing en daarmee de tuchtreglementen 
van ISR te gebruiken als het tuchtreglement van de KNRB voor SI en matchfixing, stappen wij niet 
opeens over naar een heel ander systeem van tuchtrecht. (In de toelichting bij de 
tuchtreglementswijziging is een overzicht opgenomen van de belangrijkste wijzigingen.)  
De aanleiding om aan te sluiten op het ISR heeft een aantal redenen:  

- De KNRB vindt het belangrijk om te beschikken over deskundige en ervaren 
Tuchtcommissieleden en leden van de commissie van beroep. De laatste jaren is het moeilijk 
om nieuwe leden te werven. Aansluiting bij ISR garandeert een tuchtcommissie die voltallig, 
deskundig en ervaren is.  

- Als topsportbond, die aan Minimale Kwaliteitseisen moet voldoen, moet de KNRB beschikken 
over een aanklager op het gebied van SI en MF. Ondanks herhaaldelijk onder de aandacht 
brengen van de vacature levert dit geen gegadigden op voor de functie. Dat betekent dat wij 
niet voldoen aan de MKE. Het ISR beschikt over meerdere aanklagers. 

- Overtredingen op het gebied van SI zijn complex en precair. Er is veel media-aandacht voor 
seksueel grensoverschrijdend gedrag en de afhandeling van dit soort zaken door 
sportbonden. Bij de afhandeling van zaken wordt van bonden gevraagd om vergelijkbaar te 
straffen: het is ongewenst dat waar de ene bond een schorsing oplegt, bij de andere bond 
slechts een waarschuwing wordt gegeven. Door aan te sluiten bij het ISR, waar inmiddels 74 
sportorganisaties zijn aangesloten, is uniformiteit in afhandeling beter te organiseren. 

- Op het gebied van matchfixing heeft de tuchtcommissie van de KNRB geen ervaring. De 
ervaring is ook bij ISR nog niet groot, maar inmiddels zijn door ISR verschillende zaken 
behandeld (andere sporten dan roeien) waardoor de ervaring toeneemt.  

- Voor betrokkenen (klagers en beklaagden), zeker bij SI-zaken, is het van belang dat de 
procesgang voortvarend plaatsvindt. Dit is lastiger voor de KNRB-tuchtcommissie, waar de 
leden van de tuchtcommissie vrijwilligers zijn en er geen harde afspraken gemaakt zijn over 
beschikbaarheid. Deze afspraken waren in het verleden niet nodig, omdat er geen/weinig 
zaken waren. Inmiddels is er meer aandacht voor het overtreden van de regels, ontstaan er 
gesprekken op verenigingen over gewenst en ongewenst gedrag en merkt de tuchtcommissie 
dit ook. ISR beschikt over meerdere leden die tuchtzaken behandelen, waarmee afspraken 
zijn gemaakt over beschikbaarheid.  

Sommige leden maken zich wellicht zorgen over de overstap naar ISR, of het tuchtrecht bij een 
externe organisatie als het ISR wel voldoende rekening zal houden met de roeicultuur? En zal ISR 
harder straffen dan een eigen KNRB-tuchtcommissie zou doen, waar de leden van de tuchtcommissie 
immers allemaal lid zijn van een roeivereniging en weten in welke context zaken plaatsvinden? Ook 



 

kan een zorg zijn dat het ISR onlangs in het nieuws was omdat het geen capaciteit had om de vele 
zaken in het turnen te behandelen: 
Met ISR is afgesproken dat bij zaken die zich afspelen in het roeien, (waar mogelijk) een 
tuchtcommissielid met roeiachtergrond wordt betrokken. Om ervoor te zorgen dat de door ISR 
gevoerde tuchtrechtspraak past bij het roeien, met in acht nemen van de tuchtregels, wordt de leden 
van de KNRB-tuchtcommissie die geen functie meer hebben na aansluiting bij ISR, gevraagd om over 
te stappen naar de ISR-tuchtcommissie. Daarmee is het mogelijk om kennis over het roeien en de 
roeicultuur, in te brengen in de tuchtrechtspraak. Het ISR heeft inmiddels meer capaciteit voor het 
uitvoeren van de tuchtrechtspraak, ons is verzekerd dat eventuele zaken vanuit het roeien kunnen 
worden afgehandeld.  

De leden van de KNRB-lidverenigingen zijn gebonden aan de regels van ISR doordat het 
tuchtreglement ISR wordt aangenomen als tuchtreglement van de KNRB. Ten behoeve van directe 
binding van de leden van lidverenigingen aan de regels, wordt bij de AV van maart 2022 voorgesteld 
om een algemene licentie in te voeren.  

 

Vervolg:  
- Aansluiting op ISR voor SI en MF vereist een statutenwijziging. Bij de statutenwijziging die 

voorligt, zijn de vereiste wijzigingen opgenomen.  
- Ook wordt het tuchtreglement gewijzigd vanwege aansluiting op ISR.  
- De KNRB-tuchtcommissie en commissie van beroep worden geïnformeerd over het besluit. 

Leden worden gevraagd over te stappen naar de tuchtcommissie van ISR voor SI en MF.  
- De leden van de KNRB worden geïnformeerd over aansluiting op ISR voor SI en MF.  

 

Het voorstel is opgesteld in samenwerking met de Juridische Commissie van de KNRB en in 
samenspraak met de voorzitter van de tuchtcommissie van de KNRB.  

 

 


