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Inleiding 
Sinds 2017 besteedt de KNRB veel aandacht aan een veilig sportklimaat. Gestimuleerd door de 
bevindingen van de Commissie De Vries en in gezamenlijkheid met alle aangesloten bonden binnen 
NOC*NSF, zijn in het roeien de nodige stappen gezet om alle verenigingen en haar leden een veilige 
sport te bieden. Een belangrijke stap, nodig om naast het veilig sportklimaat ook een eerlijke sport te 
bieden, wordt hierbij voorgesteld zodat de roeibond, roeiverenigingen en de leden een eerlijke en 
veilige sport vinden in het roeien. Deze stap wordt gezet door het inrichten van de KNRB-
basislicentie. De KNRB-basislicentie zetten wij daarnaast in als instrument om het roeien verder te 
ontwikkelen, zodat de basis van veilige en eerlijke sport, een aanjager wordt voor een 
toekomstgerichte roeisport.  

Aanleiding 
Veilige en eerlijke roeisport: 
Zoals bekend, trekken de verenigingen en de roeibond gezamenlijk op in het inrichten van een veilig 
sportklimaat. Naast het inrichten en inregelen van de formele vereisten, wordt ook regelmatig, op 
verschillende momenten, gesproken over de sociale veiligheid in de roeisport. Alle roeibestuurders 
zijn zich ervan bewust dat sporten in een veilige sportomgeving belangrijk is en vandaar dat wij in het 
roeien het volgende doen:  

- Onze verenigingen en de bondsorganisatie beschikken over vertrouwenscontactpersonen 
(VCP’s); 

- De KNRB werkt samen met het Centrum Veilige Sport, waar onder begeleiding van 
professionals vinger aan de pols gehouden wordt over de opvolging en afhandeling van 
meldingen van ongewenst gedrag en er zorg voor wordt gedragen dat de afhandeling in lijn is 
met die bij andere bonden; 

- Verenigingen en de bondsorganisatie maken gebruik van de (gratis) VOG-regeling, waarbij 
verenigingen voor vrijwilligers een verklaring omtrent gedrag aanvragen; 

- De roeisport beschikt over tuchtregels voor seksuele intimidatie, doping en matchfixing die, 
zoals alle zevenenzeventig aangesloten bonden, voldoen aan de regels van NOC*NSF;  

- Alle leden van onze verenigingen zijn via statuten (van de vereniging en de verenigingen via 
de statuten van de bond) gebonden aan de tuchtregels;  

- Wij zijn voor het opvolgen van tuchtzaken op het gebied van seksuele intimidatie, doping en 
matchfixing, aangesloten bij het Instituut Sportrechtspraak (ISR); 

- Voor zaken die niet op deze gebieden betrekking hebben, beschikt de KNRB over een 
tuchtcommissie ‘algemene kamer’;  

- In de Algemene Vergadering van de KNRB wordt jaarlijks het verslag van de 
vertrouwenscontactpersonen geagendeerd; 

- Op het Nationaal Roeicongres wordt door de VCP’s van de bond aan 
deskundigheidsbevordering en uitwisseling gedaan met de VCP’s van de verenigingen; 

- De studentenroeiorganisaties NSRF en KNSRB organiseren samen met de KNRB sinds een 
paar jaar een jaarlijkse deskundigheidsbevorderende bijeenkomst voor de bestuurders van 
de studentenroeiverenigingen over het thema ‘sociale veiligheid’ en bespreken aan de hand 
van cases de verantwoordelijkheid van de bestuurders;  

- Wij werken aan diversiteits- en inclusieprojecten om een veilige roeisport te zijn, waar 
iedereen zich thuis voelt.  
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Naast het inrichten van de veilige sport, is er aandacht voor eerlijke sport. Matchfixing is via 
tuchtregels verboden (met ISR als tuchtsprekend orgaan), de Dopingautoriteit is het orgaan dat de 
wereldwijde regelgeving voor doping vertaalt naar Nederland. Via NOC*NSF houden de 77 
sportbonden in Nederland zich aan de regels en uitspraken van de Dopingautoriteit, waardoor het 
mogelijk is om deel te nemen aan internationale en nationale wedstrijden en deze te organiseren.  

Ontwikkelingen in het roeien: 
Naast de hierboven beschreven regels, zijn er verschillende ontwikkelingen die wij de komende jaren 
in goede banen willen leiden. Een paar voorbeelden (geen uitputtende opsomming): 

Op het water wordt het steeds drukker en op steeds meer plekken raakt de fysieke veiligheid 
op het water in de knel. Het wordt voor verenigingen en jullie leden steeds belangrijker om te weten 
wie bevoegd is om de stuurtouwtjes in handen te hebben (of aan het voetenbord). Want, door 
schade en schande wijs geworden, weten wij dat steeds vaker na een aanvaring de politie in beeld 
komt. De politie beoordeelt of degene die de stuurman is, voldoende bevoegd is om te sturen. 
Volgens het Binnenvaart Politiereglement (BPR) is de stuurman verantwoordelijk voor schip en 
bemanning en de stuurman moet zijn toegerust op die taak. Consequentie hiervan kan zijn dat als de 
stuurman niet bevoegd is, deze vervolgd moet worden. Dit is, helaas, geen denkbeeldig voorbeeld.  

Verenigingen en leden van verenigingen ontdekken steeds meer de schoonheid van het 
roeien buiten het eigen water. Er wordt enthousiast geroeid bij andere verenigingen en ‘gastroeien’ 
wordt op steeds meer plekken omarmd. Daarbij vraagt de vereniging die boten beschikbaar stelt, aan 
de gastroeiers om een verklaring van roeivaardigheid. Het helpt de uitlenende vereniging wanneer 
de roeivaardigheid aantoonbaar is.  

Ook komt het voor dat leden die op hun vereniging in glad materiaal varen, na een verhuizing 
bij hun nieuwe vereniging moeten starten met het afleggen van examens in brede boten. Dit komt 
onder andere voor bij de overstap van een studentenroeivereniging naar een algemene vereniging. 
Het lijkt een klein probleem, maar voor een sport die heeft uitgesproken dat zij de groep sporters in 
de leeftijd van eind 20 – begin 30 mist, is dit een drempel die wij liever kwijt zijn dan rijk. Natuurlijk 
zijn er specifieke roei-eisen op bepaalde locaties, maar ook hier kan het helpen wanneer roeiers een 
algemeen bewijs kunnen tonen van roeivaardigheid.   
  
Context KNRB en verenigingen 
Onze verenigingen vormen de roeibond. Roeiers (en andere leden) zijn lid van hun roeivereniging. 
Deze verhoudingen bestaan sinds de oprichting van de roeibond en worden door verenigingen en 
KNRB waardevol gevonden en in stand gehouden. Om deze reden is in 2019 de mogelijkheid in de 
statuten verankerd om licenties in te stellen.  
Inmiddels zijn voor indoorroeien, bedrijfsroeien, schoolroeien en kamprechteren licenties gecreëerd. 
En is het voormalig ‘wedstrijdcontract’ (28.000 stuks) in 2019 omgevormd tot wedstrijdlicentie. 
  
Context veilige en eerlijke sport 
Een veilige en eerlijke sport is regelmatig onderwerp van gesprek in de media. Zodra er sprake blijkt 
te zijn van misstanden, wordt naast de zorg voor slachtoffer en aandacht voor de beklaagde, gekeken 
naar de manier waarop de veiligheid in regels, procedures en afspraken binnen de sport is gevat. 
Wanneer er sprake is van een positieve dopingtest, wordt de verdachte sporter via vaste procedures 
door een dopingzaak geleid. Zeker bij dopingzaken verlopen de procedures voor alle bonden van 
NOC*NSF via hetzelfde pad en is er geen mogelijkheid om als bond eigen afwegingen te maken.  
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Om de veilige en eerlijke sport te waarborgen hebben alle sportbonden van NOC*NSF, inclusief de 
roeibond, afgesproken dat de regels gelden voor alle leden van de sportbonden en de leden van de 
verenigingen (voor de precieze regels zie pag 6 + 7: ‘Juridische achtergrond; de regels rond de directe 
binding’). In de vertaling naar de roeisport betekent dit dat de leden van een vereniging direct 
gebonden moeten zijn aan de regels. Dit betreft de regels rond doping en de uitspraken van de 
Dopingautoriteit, de regels rond Seksuele Intimidatie en de regels tegen Matchfixing.  

Voor de helderheid: het betreft geen nieuwe regels, alle roeiverenigingen hebben deze regels 
doorgevoerd in statuten, de KNRB heeft de regels doorgevoerd in statuten en reglementen. Maar, de 
leden van verenigingen moeten direct gebonden zijn aan de regels. Dit geldt voor alle bij NOC*NSF 
aangesloten bonden: iedereen moet direct gebonden zijn aan deze regels om als bond lid te kunnen 
zijn van NOC*NSF. Dit kan op twee manieren bewerkstelligd worden: ofwel door de roeiers lid te 
maken van de roeibond (en dat willen we niet) danwel door het instellen van een contract tussen de 
bond en de roeiers. Dat laatste wordt door vele bonden gedaan in de vorm van een ‘licentie’ , wat in 
feite een overeenkomst is tussen roeier en roeibond náást het lidmaatschap van de eigen vereniging. 
In 2018 waren meerdere sportbonden niet op deze manier georganiseerd. Onder andere de 
Tennisbond, Hockeybond, Volleybalbond, Watersportverbond en de Roeibond voldeden niet aan 
deze eis van directe binding. Inmiddels zijn van alle 77 bonden alleen het Watersportverbond en de 
Roeibond nog niet ‘compliant’. Het Watersportverbond organiseert de binding in mei van dit jaar.  
De KNRB wil als goede, innovatieve sportbond de regelgeving voor een veilige en eerlijke sport op 
orde hebben.  

Als we al deze aspecten op een rij zetten, betekent dit dat we als roeibond een opdracht hebben die 
bestaat uit vier delen, te weten: 

1. Bind de leden van verenigingen aan de regels van de roeibond; 
2. Houd de structuur in stand van verenigingen als lid van de KNRB en personen als lid van de 

vereniging (= maak personen niet lid van de KNRB): proportionaliteit; 
3. Zorg dat leden van verenigingen gebonden worden aan bestaande regels van de roeibond (= 

voeg geen nieuwe regels toe): subsidiariteit; 
4. Vind zo mogelijk een instrument waarmee het roeien en de roeigemeenschap geholpen 

wordt om de toekomst goed tegemoet te treden. 

Daarnaast heeft de KNRB zichzelf de opdracht gegeven om een oplossing te zoeken die zo praktisch 
mogelijk is voor de verenigingen, haar leden en de bondsorganisatie.  

De KNRB-basislicentie 
De oplossing is gevonden in het inrichten van de KNRB-basislicentie: Elk lid van een vereniging 
ontvangt de KNRB-basislicentie,  waarmee deze persoon gebonden is aan de regels, tevens via de 
registratie conform HR art. 26.1 toegang krijgt tot het roeien en waaraan rechten verbonden worden. 
Tegelijk met de basislicentie ontvangt elke licentiehouder zijn/haar unieke KNRB-registratienummer. 

De licentie past goed in de huidige regelgeving van de KNRB1. Door de verwoording in de statuten is 
het mogelijk om via een licentie de gewenste binding te realiseren. Door het uitgeven van de KNRB-

                                            
1 KNRB statuten artikel 6.4: “Een veilig, integer en schoon sportklimaat verlangt dat leden van 
Lidverenigingen een individuele rechtsverhouding aangaan met de KNRB. Deze rechtsverhouding 
draagt de naam licentie. Het bestuur kan ter aanvulling op het huishoudelijk reglement verschillende 
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basislicentie aan elk lid van elke roeivereniging, wordt geen lidmaatschap van dat lid aan de roeibond 
gecreëerd. Daaraan tornen we niet. Door bij de uitgifte van de licentie de geldende regels te 
vermelden, kan er geen twijfel over de regels bestaan en komt de vereiste binding aan de regels tot 
stand. Deze oplossing is getoetst bij het NOC*NSF en de Dopingautoriteit en deze hebben verklaard 
dat deze regeling zowel compliant als gebruikelijk is. 

Maar, wij zijn van mening dat het te mager is om een instrument in te richten om daarmee slechts te 
voldoen aan minimale kwaliteitseisen. Gelet op de ontwikkelingen in de roeisport, stellen wij voor 
om de KNRB-basislicentie in te zetten om gewenste ontwikkelingen te kunnen verstevigen.   

Door de binding te organiseren en aan te tonen via de licentie, willen wij ontwikkelen in 
samenwerking met verenigingen, om te beginnen: 

- Het opnemen van stuurvaardigheid op de KNRB-basislicentie, zodat personen kunnen 
aantonen dat zij gekwalificeerd zijn om te sturen. In eerste instantie gaat het dan om 
algemene stuurvaardigheid. Daarnaast kunnen specifieke vaardigheden noodzakelijk zijn, 
zoals bijvoorbeeld sturen op stromend water of navigatie op zee; 

- Het opnemen van roeivaardigheid op de KNRB-basislicentie, om daarmee verhuizing tussen 
verenigingen te vergemakkelijken, evenals gastroeien of misschien roeien in andere landen, 
met een Nederlands roeivaardigheidsbewijs op de KNRB-basislicentie.  

Dit zijn voorbeelden van mogelijke toepassingen van de KNRB-basislicentie die niet in een paar 
weken geregeld zijn, maar waarmee wij ontwikkelingen in de toekomst mogelijk maken en de actieve 
mensen in de roeisport kunnen laten ervaren dat zij deel uitmaken van een sport die wordt beoefend 
in geheel Nederland.  

Het bestuur kiest bewust voor een zo praktisch mogelijke invulling, waarmee wij voldoen aan de aan 
ons gestelde eisen, de aanpak zo min mogelijk impact heeft op verenigingen en roeiers en waarbij de 
gekozen vorm (licentie) ruimte biedt aan toekomstige ontwikkelingen die de roeigemeenschap 
versterken.  

De inmiddels bestaande licenties zijn eveneens op verzoek van/in samenwerking met 
verenigingen ingericht. Zoals bekend is de Evenementenlicentie voor het bedrijfsroeien mede 
op verzoek van studentenroeiverenigingen ingesteld. Meerdere studentenverenigingen 
vroegen om een oplossing om bedrijfsroeiers geen lid te hoeven maken van de vereniging 
(gebruik van boten betekent namelijk lidmaatschap van vereniging) en wel te kunnen 
doorgaan met het bedrijfsroeien. Dit werd aangepakt via de Evenementenlicentie voor het 
bedrijfsroeien.  

                                            
licenties voorstellen aan de algemene vergadering met daarvoor geldende voorwaarden. Het bestuur 
doet daarbij ook een voorstel tot vaststelling van de kenmerken van leden van de Lidverenigingen die 
over (een van) deze licenties dienen te beschikken. Zodra een licentie is opgenomen in het 
huishoudelijk reglement, zijn Lidverenigingen verplicht te bewerkstelligen dat de betreffende leden 
zich individueel aan deze licentie verbinden. Naast licenties voor de leden van de Lidverenigingen kan 
het bestuur op dezelfde wijze licenties (laten) vaststellen en nader uitwerken voor niet-leden van 
Lidverenigingen die betrokken zijn bij enige aspect van de roeisport.” 
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Ook was een aanpak nodig om de indoorroeikampioenschappen te organiseren met niet-
leden van roeiverenigingen als deelnemers. Dat werd de Evenementenlicentie voor het 
indoorroeien. Alle drie de licenties van de Evenementenlicentie (Schoolroeien is de 3e 
evenementenlicentie) zijn ingericht om roeiers die geen lid zijn van een vereniging de 
gelegenheid te geven om deel te nemen aan wedstrijden en daarmee meer mensen kennis te 
laten maken met roeien.  

Wat als de KNRB-basislicentie niet wordt doorgevoerd: 
Wij hebben als gezegd van NOC*NSF en de Dopingautoriteit de bevestiging ontvangen dat zij de 
KNRB-basislicentie zien als een passende manier om directe binding aan de regels van de bond tot 
stand te brengen. Beide organisaties begrijpen de structuur van de KNRB, waarin de leden van de 
KNRB de verenigingen zijn en waarin de individuen lid zijn van de vereniging.  
 
De directe binding van individu aan de regels moet op de kortst mogelijke termijn tot stand worden 
gebracht. De WADA controleert de nationale federaties streng en het NOC*NSF kan zich niet 
permitteren om niet te voldoen: álle bonden van NOC*NSF moeten voldoen aan de eisen. Als de 
KNRB niet voldoet, zal dat reden zijn om de betaling van NOC*NSF aan de KNRB – over de gehele 
breedte - te heroverwegen. In het uiterste geval zal niet compliant zijn tot gevolg hebben dat de 
KNRB geen lid kan blijven van NOC*NSF, niet kan deelnemen aan (inter)nationale wedstrijden en 
geen wedstrijden kan organiseren.  

Wij zien de invoering van deze licentie echter liever als een kans naar de toekomst dan als een betere 
formalisering van regels waar alle roeiers en verenigingen toch al aan moeten voldoen. 
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Juridische achtergrond; de regels rond directe binding: 
Als KNRB hebben wij te maken met: 

- WADA : World Anti Doping Agency: alle nationale olympische comités en alle nationale 
doping autoriteiten zijn aangesloten bij WADA 

- WADC: world anti doping code.  
- WUAB: wet uitvoering anti dopingbeleid 
- NADO: nationale dopingautoriteit 
- MKE: minimale kwaliteitseisen, dit zijn verplichte eisen voor de aangesloten bonden van 

NOC*NSF.  
- NOC*NSF: vereniging van 77 bonden, 16 geassocieerden 
- Statuten KNRB: met name art.6.4: “Een veilig, integer en schoon sportklimaat verlangt dat 

leden van Lidverenigingen een individuele rechtsverhouding aangaan met de KNRB. Deze 
rechtsverhouding draagt de naam licentie. Het bestuur kan ter aanvulling op het 
huishoudelijk reglement verschillende licenties voorstellen aan de algemene vergadering met 
daarvoor geldende voorwaarden. Het bestuur doet daarbij ook een voorstel tot vaststelling 
van de kenmerken van leden van de Lidverenigingen die over (een van) deze licenties dienen 
te beschikken. Zodra een licentie is opgenomen in het huishoudelijk reglement, zijn 
Lidverenigingen verplicht te bewerkstelligen dat de betreffende leden zich individueel aan 
deze licentie verbinden”. 

 
WADA, WADC en Wuab 
De WADA herziet regelmatig het WADC: de wereld anti doping code. Op 1.1.2021 is de huidige code 
van kracht geworden. Deze is opgesteld in consultatie met de landen die hierop zijn aangesloten.  

Vanuit Nederland is inbreng geleverd in 2018 en 2019 via NOC*NSF, de Dopingautoriteit, de 
NOC*NSF atletencommissie en het ministerie van VWS, NL Sporter en ISR. In totaal hebben 
211 organisaties met ruim 2000 commentaren input geleverd aan de huidige geldende 
WADC.  

In Nederland zijn Dopingautoriteit en NOC*NSF de ondertekenaars van de WADC. WADA controleert 
de naleving van de WADC zeer strikt. 
De regels uit de WADC zijn van toepassing op ‘athletes’. De WADC verplicht de NADO’s om sporters 
van internationaal en nationaal niveau tot ‘athlete’ te rekenen. De WADC geeft exclusief de NADO’s 
de ruimte om door middel van de definiëring van het begrip ‘athlete’ in de nationale 
dopingreglementen zelf de reikwijdte van het nationale antidopingbeleid te bepalen.  
In Nederland willen we een eerlijk, veilig en gezond sportklimaat en vinden we het van belang om de 
dopingregels over de hele breedte van toepassing te laten zijn, dus ook voor recreatieve sporters en 
begeleiders, zelfs als die 90 jaar oud zijn en niet deelnemen aan competities of evenementen. In 
Nederland worden daarom alle leden van verenigingen (van sportbonden aangesloten bij NOC*NSF) 
gebonden aan de regels.  

Dat betekent overigens niet dat de Dopingautoriteit over de hele breedte controles uitvoert, 
maar het schept de voorwaarden om waar nodig handhavend te kunnen optreden. Voor 
bonden die geen directe binding hebben (sporters zijn niet lid van de bond maar alleen van 
hun vereniging), kan de binding worden bereikt met een licentie en licentievoorwaarden 
waarin de binding aan de dopingregels is opgenomen. Zonder deze binding of binding via 
direct lidmaatschap van de bond kan het nationale beleid gericht op een eerlijk, veilig en 
gezond sportklimaat niet over de hele breedte worden uitgevoerd. Nederland is overigens 
niet het enige land dat het zo doet. In veel landen vallen ook de recreatieve sporters onder 
de dopingregels. 
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De Dopingautoriteit moet de WADC volgen en uitvoeren. In de WADC wordt gesteld dat de 
Dopingautoriteit in de uitvoering onafhankelijk moet kunnen opereren en de autoriteit moet hebben 
om haar beleid (binnen de kaders van de WADC) zelfstandig vast te stellen en uit te voeren. Een NOC 
is verplicht om deze autonomie van de NADO te respecteren.  
 
De Wet uitvoering antidopingbeleid (Wuab) bepaalt dat de Dopingautoriteit een zelfstandig 
bestuursorgaan is. De Dopingautoriteit heeft op grond van de Wuab bevoegdheid over personen die 
aan een dopingreglement gebonden zijn. Die binding wordt in Nederland (voornamelijk) 
bewerkstelligd via bonden/verenigingen.  

De Dopingautoriteit is daarmee bevoegd zodra een bond/vereniging zelf (in de ALV) heeft 
vastgesteld dat haar leden gebonden zijn aan de regels en besluiten van de Dopingautoriteit. 
Op die manier kunnen mensen weten dat ze aan dopingregels gehouden kunnen worden.  

 
Binding en minimale kwaliteitseisen 
Brede binding moet per bond geregeld worden.  

Individuele bonden kunnen door de Dopingautoriteit niet non-compliant verklaard worden, dat 
kan alleen gelden voor NOC*NSF als geheel (en daarmee dus voor alle bonden van NOC*NSF).  

 
Daarom is brede binding door de ALV van NOC*NSF vastgelegd in de Minimale kwaliteitseisen.  

NOC*NSF ALV van juni 2020: leden van topsportbonden moeten zijn gebonden aan de regels en 
besluiten van de Dopingautoriteit.  
NOC*NSF ALV van november 2021: de leden van alle sportbonden moeten aan de regels en 
besluiten van de Dopingautoriteit gebonden zijn, en alle sportbonden sluiten verplicht aan bij het 
ISR. Zo geven we invulling aan het feit dat NOC*NSF volgens de WADC verplicht is ervoor te 
zorgen alle aangesloten Nationale Federaties voldoen aan de code. 

 
Vanwege het belang om dit gezamenlijk goed te regelen, is er bij de aanvraag VMS dit jaar extra 
gemonitord op de naleving van bonden op deze dopingeis.  

Een aantal sportbonden, te weten het WSV en de KNRB, moet dit nog regelen in hun ALV. De 
manier waarop sportbonden dit organiseren (het ‘hoe’) is verschillend bij verschillende 
bonden, bijvoorbeeld met direct lidmaatschap of via licenties. Bonden die brede binding nog 
niet geregeld hebben, krijgen de status ‘geel’ zolang er een herstelplan ligt om dit bij de 
eerstkomende ALV op te lossen.  

 
Voor de KNRB heeft NOC*NSF samen met de Dopingautoriteit vastgesteld dat de 
maatwerkconstructie via de KNRB-basislicentie een geschikte optie is.  
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Bijlage: vragen en antwoorden 
In de digitale Zooms die zijn gehouden om verenigingen te informeren over de KNRB-basislicentie, 
hebben wij onderstaande vragen ontvangen over de KNRB-basislicentie: 

Wat kost de KNRB-basislicentie? 
Zoals de W-licentie, wordt voor de basislicentie geen extra kosten in rekening gebracht.  

Waarom gaat de KNRB-basislicentie ook over de registratie van bevoegdheden: 
Verenigingen en leden hebben baat bij het inzichtelijk maken van bevoegdheden, zoals 
bijvoorbeeld stuurbevoegdheid, roeivaardigheid. Met de registratie wordt het mogelijk om 
bevoegdheden inzichtelijk te maken. 

Kunnen de genoemde ideeën worden ontwikkeld, gelet op de AVG? 
Waar het inzage in persoonsgegevens betreft, mogen personen inzicht geven in hun eigen 
gegevens. Verenigingen hebben inzage hebben in de gegevens van hun leden waar deze van 
belang zijn voor de vereniging. Elke vereniging heeft immers te maken met 
persoonsgegevens waarmee zorgvuldig moet worden omgegaan. De AVG vormt geen 
belemmering.  

Wordt de W-licentie afgeschaft? 
Wij merken dat een aantal verenigingen het op prijs stelt wanneer de W-licentie wordt 
afgeschaft bij het doorvoeren van de KNRB-basislicentie.  
Daarnaast horen wij van roeiers die aan wedstrijden deelnemen, dat zij prijs stellen op de 
specificatie die de W-licentie biedt. Daarom zullen wij de W-licentie (voorlopig) handhaven 
en in gesprek gaan met de verenigingen om te komen tot een aanpak voor de W-licentie.  

Ik twijfel of ik kan instemmen met het besluit 
Er worden geen nieuwe regels opgelegd aan de leden, alle leden van verenigingen zijn 
immers gebonden aan de regels voor een veilige en eerlijke sport. De instemming wordt 
gevraagd op de vorm van de binding, namelijk met een licentie. Waarmee het voor de leden 
duidelijk wordt hoe de eerlijke en veilige sport in elkaar zit en voldoet de KNRB aan de 
verplichting van NOC*NSF en de Dopingautoriteit.  

De leden van mijn vereniging varen geen wedstrijden en hebben geen belang bij dopingregels.  
Het gaat om een veilige en eerlijke sport. Ook mensen die geen wedstrijden roeien hebben 
recht op een veilige sport waarin iedereen begrijpt welke regels er gelden. Het betreft niet 
alleen doping. Bovendien heeft de NADO bepaald dat alle roeiers, ook recreatieve roeiers, 
direct gebonden moeten zijn aan deze regels. 
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Bijlage: Het invoeren van de licentie 

De KNRB heeft zich tot taak gesteld de procedure zo in te richten dat dit zo weinig mogelijk impact 
heeft op de verenigingen en haar leden. Feitelijk wordt het reeds bestaande proces van het 
halfjaarlijks doorgeven van het ledenbestand (inclusief correct e-mailadres) uitgebreid met een 
mailbevestiging aan de aangemelde leden dat zij conform de reglementen zijn geregistreerd bij de 
bond. Deze eenmalige automatische e-mailbevestiging van de KNRB aan het lid is voldoende om de 
KNRB-basislicentie te bevestigen. 
Dat betekent dat er van de vereniging geen andere actie wordt verwacht dan de reeds bestaande. De 
KNRB past haar verwerkingsproces aan en draagt zorg voor correcte afhandeling. 
  

Hoe ziet de mailbevestiging er uit?  
[voorbeeld voor een bevestiging aan een nieuw lid] 
 
Beste [naam], 

 
Welkom in de roeisport! 
Als lid van [naam roeivereniging] ben je door je vereniging geregistreerd bij de Koninklijke 
Nederlandse Roeibond (KNRB). Hierbij ontvang je je KNRB-basislicentie met bondsnummer: 
[relatienummer knrb]. 
Jaarlijks wordt je KNRB-basislicentie automatisch verlengd tot jij jouw lidmaatschap bij de 
vereniging beëindigt. 

 
Met je bondsnummer kun je een profiel aanmaken in mijn.roeien.nl en inloggen via de 
roeien.nl app. In je persoonlijke profiel vind je je deelnames aan evenementen, cursussen en 
wedstrijden. Met je KNRB-basislicentie kun je deelnemen aan KNRB evenementen waarbij je 
geen wedstrijdlicentie nodig hebt. Als je verder wilt in het wedstrijdroeien, kun je met je 
bondsnummer een wedstrijdlicentie aanvragen. 

 
Heb je vragen over deze mail? Bekijk onze FAQ of neem contact op met de secretaris van je 
eigen vereniging. 

 
Wij wensen je veel plezier in de roeisport bij [naam vereniging]! 

 
Met vriendelijke groet, 
team KNRB. 

  
-> aparte mailing voor houders van de Wedstrijdlicentie  
-> aparte mailing voor bestaande geregistreerden 
 
Wat wordt er van de vereniging verwacht? 
De vereniging wordt gevraagd te controleren dat bij het inschrijven van leden bij hun vereniging, niet 
alleen een privacyverklaring is opgenomen, maar eveneens wordt vermeld dat aanmelden bij de 
vereniging een registratie bij de bond inhoudt. (dit zou al staande praktijk moeten zijn) 
 
De vereniging registreert nieuwe leden en schrijft oud-leden uit via het mijnvereniging portaal van de 
KNRB. Bij voorkeur gebeurt dat direct bij de aanmelding, minimaal twee keer per jaar een 
ledenupload naar de KNRB. 
Alle nieuwe relaties ontvangen de welkomstmail met KNRB-basislicentie.  
Alle bestaande relaties ontvangen een aangepaste mail met bondsnummer en verwijzing naar 
mijn.roeien.nl / download de app, voor zover dit nog niet is gedaan. 


