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Beantwoording vragen ARB op Agendapunt 8a: Invoering KNRB-Basislicentie 

(In zwart de door ARB gestelde vraag, in blauw onze reactie) 

Uitgangspunt ARB, conform de bijeenkomst op 14 februari (zie bijlage): Er is begrip voor 

introductie algemene licentie vanwege eisen NOC*NSF en de Dopingautoriteit en biedt 

mogelijke kansen voor bevoegdheden registratie (al moet dat nog worden uitgewerkt). In 

beginsel is er dan ook binnen ARB draagkracht voor de voorgestelde wijziging in art. 46A 

HR. Echter, de figuur van de licentie dient beperkt te zijn tot de minimale verplichtingen 

van NOC*NSF en Dopingautoriteit, om te voorkomen dat toch een (verkapt) 

lidmaatschap van de KNRB voor individuen wordt geïntroduceerd. 

De KNRB vindt het prettig om te vernemen dat de ARB begrip heeft voor de introductie 

van de KNRB-basislicentie. Wij bevestigen nogmaals dat met de invoering van de KNRB-

basislicentie geen verkapt lidmaatschap wordt geïntroduceerd. Zoals toegelicht in de 

notitie is gekozen voor de licentie vanuit de randvoorwaarde dat wij geen lidmaatschap 

introduceren.  

1. Kan de verplichting (2e zin art. 2.3 van de Licentievoorwaarden) geschrapt 

worden dat licentiehouders automatisch gebonden zijn aan statuten, reglementen, 

uitvoeringsreglementen, gedragscodes (waaronder de Code Ongewenste 

Omgangsvormen) en besluiten van de KNRB, tenzij etc.?  

Met het verstrekken van een licentie wordt de licentiehouders toegang gegeven tot de 

KNRB en alles wat binnen de KNRB wordt georganiseerd. Hierop zijn regels van 

toepassing die binnen de KNRB zijn vastgelegd in statuten, reglementen en overige 

regelingen en besluiten van de organen van de KNRB, zoals ook de lidverenigingen 

verplicht zijn (Statuten art.6) deze na te leven.  

De verenigingen bepalen de regels, doordat reglementen zoals Statuten, Huishoudelijk 

Reglement, Reglement voor Roeiwedstrijden, in de AV worden vastgesteld. Daar waar 

Statuten en HR de ruimte geven, kan bijvoorbeeld ook het bestuur (uitvoeringsregels, 

besluiten) vaststellen. Dat zal altijd plaatsvinden in het belang van de KNRB.  

Het is van belang dat licentiehouders op het naleven van deze regels kunnen worden 

aangesproken. Het zal in de praktijk gaan om de zaken zoals in Licentievoorwaarden 2.5 

(vanaf tweede punt) beschreven. De binding tot deze regels is verankerd in de 

regelingen zoals genoemd in Licentievoorwaarden 2.3 en 2.5 (eerste punt). Maar 

andersom, geeft Licentievoorwaarden 2.3 ook waarborgen aan de licentiehouders. Door 

binding aan genoemde regels ontstaan de rechten die in statuten, reglementen etc. zijn 

geformuleerd.  

Er is geen wijziging aangebracht in de nu geldende licentievoorwaarden voor 

Wedstrijdlicentie en een E-licentie.   

 

Naar aanleiding van de notitie met voorstel invoering KNRB-basislicentie heeft de ARB 

een aantal vragen gesteld. Deze vragen gaan over de juridisch inhoudelijke kant van 

het voorstel en over de voorgestelde licentievoorwaarden.  

In dit document worden de vragen beantwoord.  

De achtergrond en redenen voor de keuze om de KNRB-basislicentie in te voeren kunt 

u lezen in de notitie ‘Toelichting op KNRB-Basislicentie’ en bekijken in de video uitleg. 
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o Zoals voorstel nu luidt gaat de licentie verder dan een rechtstreeks 

lidmaatschap van individuele roeiers. Individuele roeiers zijn immers 

rechtstreeks gebonden aan álle besluiten (niet beperkt tot doping- en 

tuchtbesluiten), zonder dat daar stemrecht tegenover staat. Dit is in strijd 

met uitgangspunten die zijn gecommuniceerd door KNRB en voornoemd 

uitgangspunt van ARB. 

Er is conform de gecommuniceerde uitgangspunten voor gekozen om geen direct 

lidmaatschap te introduceren, maar binding te realiseren via het licentiesysteem.  

De verenigingen hebben, zoals hierboven gemeld, stemrecht in de AV.  

Met het introduceren van een direct lidmaatschap van individuele leden zal dit in de 

praktijk niet anders werken, omdat dan normaal gesproken wordt gekozen voor een 

systeem van afgevaardigden die weliswaar gekozen zijn door de leden, maar dan veelal 

als vertegenwoordigers van de verenigingen het stemrecht daadwerkelijk uitoefenen. Het 

voorstel sluit aan op reeds bestaande verplichting in de statuten.  

o Zoals voorstel nu luidt is er geen sprake van een overeenkomst (zoals wel 

in art. 1 van Lvwden is verwoord), aangezien er geen sprake is van 

afspraken op basis van wederkerigheid. Dat maakt het juridisch discutabel. 

Door aansluiting via de licentie worden de licentievoorwaarden van toepassing. Dit is met 

NOC*NSF, Dopingautoriteit, KNRB juridische commissie doorgenomen en blijkt juridisch 

een correcte en binnen de sportwereld breed geaccepteerde vorm te zijn. 

o Als alternatief zou o.i. volstaan kunnen worden met de verplichtingen, 

zoals opgesomd in art. 2.5 sub 3 -7. 

Artikel 2.5 bevat de tekst van de KNRB statuten artikel 6, omgevormd naar de 

licentiehouder. Door dit op te nemen wordt transparant voor de licentiehouder aan welke 

verplichtingen hij zij zich dient te houden. Door dit te schrappen, zou een licentiehouder 

niet alleen de statuten van zijn eigen vereniging moeten lezen, maar ook die van de 

KNRB om te begrijpen aan welke regels hij zich moet houden. Door artikel 2.5 in de 

licentievoorwaarden op te nemen is helder welke regels er gelden.  

Tegelijkertijd worden hiermee de regels voor leden van verenigingen (d.w.z. houders van 

KNRB-basislicentie en W-licentie, immers via statuten en reglementen verbonden aan de 

reglementen) gelijk getrokken aan de regels voor niet-leden van verenigingen (houders 

van E-licentie). Sub 1 benoemt expliciet de bevoegdheid van organen en sub 2 is ook van 

belang. 

2. Kan art. 6 onder a) en b) van de Licentievoorwaarden geschrapt worden? Zie 

hierboven. 

Het is van belang dat kan worden opgetreden als regels niet worden nageleefd. Zie ook wat 

hiervoor is aangegeven, zo ook geldt dit voor 6a en 6b van de Licentievoorwaarden. 

Daarnaast sluit het aan bij de bepalingen in de statuten waarmee leden van verenigingen (i.c. 

houders van KNRB-basislicentie) verplicht zijn zich te houden aan de reglementen. Zie tevens 

KNRB Tuchtreglement artikel 1 lid 5.  

3. Kunnen de verplichtingen voor licentiehouders beperkt worden tot doping en 

tuchtaangelegenheden en eventueel bevoegdheden registraties? 

o De rechtstreekse verbondenheid van individuele roeiers aan alle besluiten 

is te vergaand, zie hierboven. Zeker als ze ook voor de toekomst gelden. 

Vandaar verwijdering sub/bulletpoint 1 van art. 2.5. 
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Dit is een vertaling van statuten art. 6.1 lid a, waar de verenigingen verplicht zijn de statuten 

en reglementen van de KNRB na te leven, alsmede de besluiten van de organen. Het zou 

onwerkbaar zijn als de leden van de lidverenigingen niet hiertoe verplicht zijn. 

Let op: de licentievoorwaarden zijn van toepassing op houders van de beschreven licenties, te 

weten KNRB-basislicentie, W-licentie en E-licentie. De houders van E-licentie zijn geen lid van 

roeiverenigingen. Door in de licentievoorwaarden de verplichtingen te beschrijven die in 

Statuten, HR en overige reglementen zijn opgenomen, worden dezelfde regels van toepassing 

voor al deze licentiehouders.   

o De verplichting om de belangen van de KNRB en de roeisport in het 

algemeen niet te schade, zoals verwoord in sub/bulletpoint 2 van  is ook 

zodanig ruim geformuleerd dat het een meer omvat dan (veelal) de 

verenigingen eisen. 

Dit is een vertaling van de statuten artikel 6.1.b. en herhaling van Tuchtreglement 

artikel 1 lid 5. Ook hier: Zouden wij dit aanpassen, zijn licentiehouders aan andere 

regels gebonden dan aan de tuchtreglementen waaraan alle leden via statuten en HR 

sinds jaren gebonden zijn en zou een teruggang betekenen in afspraken over 

veiligheid en zorgvuldige omgang met elkaar. Dat is ongewenst.   

     

4. Kan het systeem veranderd worden in een automatische licentie, tenzij het 

aanvraagformulier niet juist of onvolledig is ingevuld en/of niet aan de 

verplichtingen uit art. 2.5 sub 3-7 wordt voldaan? 

Wat houdt een automatische licentie in? De praktijk zal zijn: aanvraag door vereniging leidt 

tot KNRB-basislicentie. De facto is dat dus zo goed als automatisch. We minimaliseren de last 

voor de verenigingen. 

o Art. 2.2 en 2.6 maken de drempel hoog om een licentie aan te vragen. 

Vooral de mogelijkheid om de aanvraag 2 maanden in behandeling te 

nemen (art. 2.6)is niet reëel. Verenigingen gaan nieuwe leden niet (max) 2 

maanden laten wachten op een licentie. 

Voor de aanvraag van de basislicentie zal de vereniging de gegevens opgeven bij de KNRB 

zoals beschreven in het HR (art. 26.1). Zie ook de beschrijving bij de stukken hoe de 

licentieaanvraag plaatsvindt. Voor de W-licentie gelden dezelfde principes: waarbij de licentie 

tijdig wordt aangevraagd en verstrekt. In realiteit zal de twee maanden niet of in 

uitzonderlijke gevallen voorkomen. De verstrekking van de KNRB-basislicentie wordt 

geautomatiseerd en is direct gekoppeld aan de opgave van nieuwe leden die door de 

vereniging wordt gedaan.  

5. Wie vraagt licentie aan? De verenigingen of de individuen? 

Zie hierboven: de vereniging 

o art. 4.1 (aanvrager) van de Licentievoorwaarden lijkt uit te gaan van 

aanvraag door individuen. Wie gaat dat te controleren en opvolgen? 

Gevaar dat er leden van verenigingen rondlopen die geen licentie hebben, 

zonder dat de verenigingen het weten. Lijkt administratief bezwarend voor 

KNRB en wellicht makkelijker als gekoppeld wordt aan systeem inschrijving 

nieuwe leden door de vereniging.  
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De vereniging vraagt aan en wordt gekoppeld aan de systeeminschrijving nieuwe leden 

door de vereniging. In bijlage A van de licentievoorwaarden voor de KNRB-basislicentie staat 

beschreven dat voor de KNRB-basislicentie de vereniging de aanvraag doet. 

6. Kan art. 2.1 van de Licentievoorwaarden geschrapt worden?   

Het artikel geeft een beschrijving van de procedure, maar doordat de categorieën inmiddels 

(limitatief) zijn opgenomen in het HR, is het inderdaad nodig om de tekst van 2.1 aan te 

passen, zodanig dat helder is dat de AV de categorieën vaststelt door het vastleggen in het 

HR en dat het bondsbestuur de voorwaarden vaststelt binnen de door de AV vastgestelde 

uitgangspunten.  

 

Daarom wordt de tekst van 2.1 als volgt aangepast: 2.1 In het licentiesysteem van de KNRB 

worden verschillende categorieën met bijbehorende licenties onderscheiden. De Algemene 

Vergadering stelt de categorieën vast en neemt deze op in het Huishoudelijk Reglement. Het 

bondsbestuur stelt de voor de licenties geldende tarieven en voorwaarden vast, rekening 

houdende met de door de algemene vergadering geformuleerde uitgangspunten. De 

vaststelling of wijziging van de voorwaarden met betrekking tot de deelname aan wedstrijden, 

alsmede de voorwaarden met betrekking tot de KNRB-basislicentie dienen vooraf ter 

goedkeuring aan de algemene vergadering te worden voorgelegd. De vastgestelde 

categorieën licenties met bijbehorende voorwaarden worden opgenomen in bijlage A bij deze 

licentievoorwaarden.  

Wij verwachten hiermee aan het bezwaar van de ARB tegemoet te zijn gekomen. 

o In het Huishoudelijk reglement staan de categorieën licenties vermeldt 

(art. 46A). Het lijkt dubbelop en mogelijk tegenstrijdig te bepalen dat het 

bondsbestuur de categorieën vaststelt en in bijlage A van de 

licentievoorwaarden op te nemen. De introductie in Bijlage A (dat 

bondsbestuur categorieën) heeft vastgesteld is dan ook onwenselijk.  

De eerste regel in de bijlage A is aangepast. Het klopt dat de categorieën worden vastgesteld 

in het HR. 

o Er is door de KNRB beloofd (nu) geen coachlicentie te introduceren. Door 

de formulering in art. 2.1 dat het bondsbestuur de categorieën vaststelt 

wordt dit wel mogelijk zonder AV besluit. Dat is niet wenselijk. 

Zie hierboven. Pas na vaststellen door AV kan een (coach)licentie worden toegevoegd aan art 

46-A van het HR.     

   

o Er is toegezegd dat de algemene licentie gratis wordt (althans gedekt door 

algemene KNRB bijdragen). Door de formulering in art. 2.1 dat 

bondbestuur de tarieven vaststelt lijkt dit uitgangspunt verlaten te worden. 

Zoals hierboven aangegeven zal het bestuur opereren binnen de uitgangspunten die de AV 

heeft geformuleerd. Dit is een uitgangspunt waarvan het bestuur niet afwijkt. Een extra 

waarborg is opgenomen in het nieuw voorgestelde 2.1 (zie hierboven). 

o Door de formulering in art. 2.1 dat het bondsbestuur de voorwaarden kan 

vaststellen is er sprake van eenzijdige binding van individuele leden aan 

besluiten van de KNRB (op welk terrein dan ook). Dat gaat verder dan een 

individueel lidmaatschap en is niet in lijn met de wederkerigheid die past 

bij de (gekozen figuur) van de overeenkomst. 
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Door de voorgestelde aanpassing van 2.1 is hier een extra waarborg dat de AV hierover 

beslist voor de W-licentie en de KNRB-basislicentie en niet het bondsbestuur.   

o In art. 2.1 staat dat alleen de voorwaarden met betrekking tot de 

deelname aan wedstrijden vooraf goedkeurig vereist van de AV. Dit lijkt 

bedoeld te zijn voor de figuur voor de roeibevoegdheden, die nog verder 

moet worden uitgewerkt. Wat ons betreft moeten alle voorwaarden aan 

individuele leden (op zijn minst) via de AV gaan, met uitzondering van de 

dopings en tuchteisen, zoals verwoord in  art. 2.5 sub 3 -7. 

Met de voorgestelde aanpassing van 2.1 wordt aan dit bezwaar tegemoet gekomen. De E-

licentie betreft roeiers die geen lid zijn van een vereniging en hiervoor kan de bevoegdheid bij 

het bondsbestuur blijven.  


