TITEL 12
OVERTREDINGEN, STRAFFEN EN
PROCEDURES BIJ DE UCI
Voor straffen etc., welke betrekking hebben op internationale evenementen vallende onder de UCI kalender,
wordt verwezen naar de Franse en/of Engelse versie van de UCI:
https://www.uci.org/inside-uci/constitutions-regulations/regulations

TITEL 12-N: OVERTREDINGEN, STRAFFEN EN PROCEDURES
VOOR NATIONALE EVENEMENTEN
(Versie 1/01/19)
N
12.10.000

Dit hoofdstuk behandelt de overtredingen van statuten en reglementen van de KNWU, alsmede de
daaraan verbonden sancties en procedures, voor zover deze niet door bijzondere reglementen
geregeld worden.
Hoofdstuk 11: Overtredingen en straffen
§ 1 Overtredingen

N
12.11.001
N
12.11.002
N
12.11.003

N
12.11.004
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Bewijs
De overtredingen van de reglementen van de KNWU kunnen worden vastgesteld door middel van
alle mogelijke bewijsmiddelen.
De vaststelling van feiten van de commissarissen zoals die zijn weergegeven in de verslagen en
processen-verbaal hebben bewijskracht, tenzij het tegendeel bewezen wordt.
Alle officials zijn verplicht de door hen geconstateerde overtredingen ter beoordeling te rapporteren
aan de bevoegde instanties van de KNWU of de nationale federatie van de belanghebbende.
Elk orgaan van de KNWU dient aan de KNWU de overtredingen, die zij constateert en die onder
de disciplinaire bevoegdheid van KNWU-instanties vallen, te rapporteren.
(1) Een ieder die zich op incorrecte of oneerlijke wijze gedraagt ten opzichte van een ander, of
die zich niet aan een belofte houdt of aan overeengekomen afspraken of verplichtingen op
wielergebied, wordt gestraft met een schorsing van maximaal 3 maanden en/of een boete
tussen de € 100,-- en € 10.000,--.
Daarnaast kan de disciplinaire commissie de volgende sancties opleggen, al dan niet
gekoppeld aan de bovenstaande straffen:
1. Aan een (club)ploeg of selectie: de registratie kan worden ingetrokken of geschorst
voor een bepaalde periode. Een (club)ploeg of selectie kan ook worden gedeclasseerd.
2. Aan een organisator: het evenement kan worden gedeclasseerd.
3. In elk geval kan de disciplinaire commissie alle sportieve of administratieve straffen
opleggen, die in de hierna volgende paragraaf 2 worden vermeld.
(2) Ongeacht de bevoegdheden van de disciplinaire commissie kan het bestuur van de KNWU in
de gevallen genoemd in paragraaf 1, sportieve en administratieve straffen opleggen zoals
verwijdering of tijdelijke neutralisatie van gewonnen of te winnen punten voor een
klassement
uitsluiting van deelname in Nationale kampioenschappen, Wereldkampioenschappen,
Continentale kampioenschappen of Olympische Spelen
uitsluiting van officiële ceremonies.
uitsluiting van KNWU-commissies.
Deze straffen kunnen ook worden uitgesproken over een groep (club- of continentale ploeg of
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selectie, bestuursorganen op regionaal niveau, clubs, etc.), waartoe de overtreder behoort en
over haar leden.
Daarnaast kan het bestuur van de KNWU elke KNWU beslissing, waarin de voorwaarden niet
gerespecteerd werden, of waar de zaken, waar rekening mee gehouden is bij het nemen van
die beslissing, onjuist of onvolledig bleken, overrulen of schorsen.
De beslissing van het bestuur van de KNWU gaat in zonder verdere procedure, behalve een
periode van bekendmaking.
Binnen 8 dagen na ontvangst van de beslissing van het bestuur van de KNWU kan de
belanghebbende per aangetekend schrijven beroep instellen bij de Commissie van Beroep
van de KNWU. Het beroep schort de uitvoering van de beslissing niet op, maar de
belanghebbende kan een verzoek tot schorsende werking indienen bij de voorzitter van de
Commissie van Beroep.
(3) Indien zware of dringende omstandigheden dit in het belang van de wielersport
rechtvaardigen dan kan de disciplinaire commissie van de KNWU of, wanneer deze beslissing
niet aan de disciplinaire commissie gedelegeerd kan worden, het bestuur van de KNWU elke
licentiehouder en/of bij de KNWU aangesloten lid of lid (rechts)persoon en/of KNWU-orgaan
voorlopig schorsen.
Met uitzondering van schorsingen van meer dan 1 maand welke het gevolg zijn van
wedstrijdincidenten, kan de belanghebbende partij binnen 14 dagen na ontvangst van de
beslissing van het bestuur van de KNWU en/of de disciplinaire commissie van de KNWU
beroep aantekenen bij de Commissie van Beroep. Dit beroep schort de uitvoering van de
beslissing niet op.
N
12.11.005

N
12.11.006

N
12.11.007

N
12.11.008
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Voor een periode van minimaal één maand en maximaal zes maanden wordt geschorst, elke
persoon, onderworpen aan de UCI en/of KNWU-reglementen, die:
1. zich gewelddadig gedraagt of scheldwoorden of beledigingen uit tegen een commissaris,
een instantie van de KNWU of één van haar leden, of, in het algemeen, tegen iedereen die
een taak vervult, omschreven in statuten of reglementen van de UCI en/of KNWU, ofwel
2. zich gedraagt op een wijze die schade berokkent aan het imago, de reputatie of de belangen
van de wielersport of van de UCI en/of KNWU, ofwel
3. indien, zonder geldige reden, geen gevolg wordt gegeven aan een oproep of dagvaarding
door een KNWU-instantie of een disciplinaire instantie.

Elke vorm van fraude, waarvoor geen specifieke sanctie is voorzien in de KNWU-reglementen, zal
als volgt bestraft worden:
1. Licentiehouder (behalve organisator): schorsing van een één maand tot een jaar en een
geldboete van € 200,- tot € 10.000,-;
2. (Pro)Continental team, selectie, vereniging of andere sportstructuur of organisator: schorsing
van één maand tot een jaar en een geldboete van € 1.000,- tot € 100.000,-.
In geval van herhaling van de feiten binnen twee jaar worden de hierboven vermelde sancties
verdubbeld; in ernstige gevallen kan tot definitieve uitsluiting worden besloten naast de
geldboete.

Elke overtreding van een licentiehouder - behalve een organisator - van een bepaling in de
reglementen van de KNWU, met inbegrip van alle wedstrijdincidenten, waarvoor geen specifieke
sanctie is voorzien, zal bestraft worden met een boete tussen € 100,- en € 10.000,-.

Elke overtreding van de organisator van een wedstrijd op een bepaling uit de reglementen van de
KNWU, waarvoor geen specifieke sanctie is voorzien, zal bestraft worden met een boete van
€ 100,- tot € 10.000,-.
In geval van overtreding in twee achtereenvolgende jaren tijdens dezelfde wedstrijd op de
nationale- of regionale kalender, kan de disciplinaire commissie van de KNWU besluiten de
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inschrijving van de wedstrijd op de kalender voor één jaar te weigeren of van de kalender te
verwijderen.
In geval van overtreding tijdens de eerste editie van deze wedstrijd na het jaar van schorsing, kan
een nieuwe weigering van één jaar worden uitgesproken.
Als dezelfde wedstrijd wordt hierbij een wedstrijd beschouwd die direct of indirect door dezelfde
organisator wordt georganiseerd in dezelfde periode en op een vergelijkbaar parcours als de
wedstrijd, die voor de kalender geweigerd werd. Bij betwisting beslist de commissie van beroep
van de KNWU in laatste aanleg.
N
12.11.009

Elke overtreding van een bepaling in de UCI en/of KNWU-reglementen door een (Pro)continentaal
team, een financieel verantwoordelijke, een vereniging, een selectie, stichting of andere persoon of
entiteit, waaraan renners zijn verbonden met het oog op de beoefening van de wielersport,
waarvoor geen specifieke sanctie is voorzien, wordt bestraft met een boete tussen de € 100,en € 10.000,-.
Wedstrijdincidenten

N
12.11.010

N
12.11.011

N
12.11.012

Wedstrijdincidenten zijn die overtredingen, die als zodanig in het reglement worden aangegeven,
alsmede elk niet-reglementair gedrag tijdens de wedstrijd dat niet specifiek bestraft wordt.

Wedstrijdincidenten worden bestraft door het college van commissarissen, behalve voor wat
betreft de schorsingen. Het college van commissarissen dient de wedstrijdincidenten welke
bestraft kunnen worden met een schorsing aan de disciplinaire commissie van de KNWU voor te
leggen.
Wedstrijdincidenten zullen eveneens bestraft worden door de disciplinaire commissie van de
KNWU indien zij niet de door commissarissen geconstateerd werden en voor zover de disciplinaire
commissie van de KNWU er kennis van neemt binnen een maand na het einde van de wedstrijd.

Tegen de beslissingen van het college van commissarissen of de scheidsrechter inzake
wedstrijdincidenten kan geen hoger beroep worden aangetekend, behalve in geval van een
bestraffing met een geldboete hoger dan € 100,-.
In dat geval kan een licentiehouder in beroep gaan bij de disciplinaire commissie van de KNWU
(artikel 12.12.022 t/m 12.12.024). Het beroep dient te worden ingesteld binnen 30 dagen nadat de
sanctie schriftelijk door de wedstrijdcommissarissen of het bureau van de KNWU aan de
licentiehouder is medegedeeld. Dit beroep schort de werking van de sanctie op.
De disciplinaire commissie van de KNWU dient het bestuur van de KNWU een afschrift van hun
beslissing te zenden.

N
12.11.013

Indien een wedstrijdincident bestraft wordt met een schorsing, dan wordt die schorsing
uitgesproken door de disciplinaire commissie van de KNWU.
Indien de schorsing hoort bij een andere sanctie, met uitzondering van een geldboete, dan wordt
de andere sanctie voorlopig uitgesproken door het college van commissarissen. De disciplinaire
commissie van de KNWU spreekt de straf definitief uit welke, voor zover daarin is voorzien, open
staat voor beroep.

.
Tegen de beslissingen van de disciplinaire commissie inzake wedstrijdincidenten kan geen hoger
beroep worden aangetekend, behalve in geval van een bestraffing met een schorsing hoger dan 1
maand of een combinatie van een schorsing met een boete van meer dan € 1.000,-.
In dat geval kan een licentiehouder, niet zijnde een organisator, in beroep gaan bij het
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beroepsorgaan. Het beroep dient te worden ingesteld binnen 30 dagen nadat de sanctie
schriftelijk door de disciplinaire commissie van de KNWU of het bureau van de KNWU aan de
licentiehouder is medegedeeld.
N
12.11.013
Bis

Technologische Fraude
Technologische fraude is een strafbaar feit ingevolge artikel 1.3.010.
Technologische fraude is:
• De aanwezigheid, binnen of in de marge van een wielerwedstrijd, van een fiets die niet aan de
bepalingen van artikel 1.3.010 voldoet.
• Het gebruik door een renner, binnen of in de marge van een wielerwedstrijd, van een fiets die
niet aan de bepalingen van artikel 1.3.010 voldoet.
Alle renners en ploegen of andere entiteiten de renner vertegenwoordigend ((in het bijzonder de
nationale federaties in wedstrijden waaraan nationale teams deelnemen) moeten er voor zorgen
dat hun fietsen in overeenstemming zijn met artikel 1.3.010. Iedere aanwezigheid van een fiets die
niet voldoet aan de bepalingen van artikel 1.3.010, binnen of in de marge van een wielerwedstrijd,
vormt een technologische fraude door de renner en de ploeg, of een ander entiteit welke de renner
vertegenwoordigt in de desbetreffende wedstrijd, ongeacht of de fiets helemaal wordt gebruikt
tijdens de wedstrijd.
De betrokken renner zal als volgt worden gesanctioneerd:
Renner: Diskwalificatie, schorsing van minimaal 6 maanden en/of een boete (Internationaal tussen
Sfr. 20.000,- en Sfr. 200.000,-).
Tenzij de omstandigheden van uitzonderlijke aard zich daartegen verzetten, za de ploeg of andere
entiteit die de renner vertegenwoordigt als volgt bestraft:
Diskwalificatie, schorsing van minimaal 6 maanden en een boete te bepalen door de disciplinaire
commissie (internationaal: tussen Sfr. 100.000,- en Sfr. 1.000.000,-).
In aanvulling op het bovenstaande, enig handelen of nalaten door een persoon of entiteit die
onderworpen is aan de UCI reglementen staat, het aanmoedigen, faciliteren, bedekken of
anderszins opzettelijk assisteren bij een technologische fraude zal wordt bestraft met een
schorsing van minimaal zes maanden en een boete (internationaal tussen Sfr. 5.000,- en Sfr.
200.000,-).
Boetes kunnen in uitzonderlijke gevallen afwijken van bovenstaande
Opmerking: onder de marges van een wedstrijdparcours wordt verstaan elke locatie in en rond
een parcours of circuit waar een fiets kan worden bewaard of opgeslagen met de mogelijkheid
van het gebruik door een renner in de desbetreffende wedstrijd.
(Artikel geïntroduceerd: 30.01.15; 2.02.17)

§ 2 Sancties
N
12.11.014

N
12.11.015

2019

Algemene bepalingen
Met uitzondering van de waarschuwingen en de officiële berispingen kan een sanctie voor een
overtreding van de reglementen van de KNWU slechts worden uitgesproken krachtens een
bepaling uit de statuten en reglementen van de KNWU die van kracht zijn op het moment dat de
overtreding wordt begaan en die overeenstemt met deze bepaling.

Er mogen geen andere sancties worden opgelegd voor de overtredingen van de statuten en
reglementen van de KNWU.
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N
12.11.016

N
12.11.017

N
12.11.018

N
12.11.019

N
12.11.020

N
12.11.021

N
12.11.022

Elke instantie die een uitspraak doet over een overtreding van de UCI- en/of KNWU-reglementen
is verplicht de voorziene sancties op te leggen wanneer de feiten zijn vastgesteld. Voor geen
enkele sanctie is uitstel mogelijk, behalve in de gevallen en onder de voorwaarden, bepaald door
de KNWU-reglementen.

Met uitzondering van een tegengestelde bepaling of de toepassing van artikel 11.2 van de UCIstatuten, zijn de sancties uitgesproken krachtens de KNWU-reglementen, voor zover zij
overeenstemmen met de UCI-reglementen, uitvoerbaar op het grondgebied van alle nationale
federaties aangesloten bij de UCI.

De nationale federaties dienen te waken over de uitvoering van de uitgesproken sancties, zodra
deze uitvoerbaar zijn.

Indien een incident een overtreding van meerdere bepalingen vormt, worden de sancties, voorzien
voor elke bepaling opgeteld, met dien verstande dat de hoogste maximale sanctie niet wordt
overschreden indien het gaat om sancties van dezelfde aard.

Elke persoon, onderworpen aan de KNWU-reglementen dient elke vergoeding of geldboete terug
te betalen die de KNWU, een nationale federatie of een organisator moet betalen aan een derde
vanwege een daad van eerstgenoemde. Deze persoon wordt van rechtswege geschorst, indien de
terugbetaling niet geschiedt binnen 30 dagen na het eerste verzoek en zolang het verschuldigde
bedrag niet geheel is terugbetaald.
Zo nodig zal een beroep gedaan worden op de bankgarantie, voorzien in artikel 2.16.057, 2.17.049
en 2.18.047.

In etappewedstrijden gelden alle sancties en straffen voor het algemeen klassement. Afhankelijk
van de ernst ervan en bij beslissing van het college van commissarissen kunnen zij ook worden
toegepast op de etappe-uitslagen.
Bij de berekening van het ploegenklassement worden de sancties in de etappe-uitslag automatisch
toegepast.
Diskwalificatie
De diskwalificatie van een renner betekent dat zijn uitslagen ongeldig worden, diens verwijdering
uit alle wedstrijdklassementen en een verlies van alle prijzen, punten en medailles met betrekking
tot de betreffende wedstrijd.
Zij kan de vorm aannemen van een startverbod of een uitsluiting uit de wedstrijd, indien de
overtreding geconstateerd wordt voor aanvang of tijdens het verloop van de wedstrijd.
Indien het startverbod of het uit de wedstrijd nemen niet tijdig wordt toegepast, dan wordt de
overtreding respectievelijk bestraft met uit de wedstrijd nemen of diskwalificatie.
Tenzij uitdrukkelijk vermeld in een clausule, wordt de plaats van de gediskwalificeerde renner of
ploeg ingenomen door de eerstvolgende renner of ploeg in de uitslag, zodat in de volgorde alle
plaatsen altijd bezet zijn.
Bij baanwedstrijden waar twee of meer renners of ploegen direct strijden met een ander, mag geen
renner of ploeg worden doorgeschoven voor een gediskwalificeerde renner of ploeg wanneer zij
niet direct geplaatst zijn in de betrokken ronde.
(Gewijzigd per 1.10.10; 1.10.12)
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N
12.11.023

Elke renner, die uit de wedstrijd genomen wordt in een etappewedstrijd, mag aan geen enkele
andere wedstrijd deelnemen voor de duur van de wedstrijd, waarin hij gestraft werd, op straffe van
een schorsing van 15 dagen en een geldboete van € 200,-- tot € 1.000,-.

N
12.11.024

Waarschuwing
Een waarschuwing kan worden uitgesproken door een commissaris of door een KNWU-instantie
aan een persoon die zich schuldig maakt aan een nalatigheid of kleine fout, indien er sprake is van
bijzondere verzachtende omstandigheden.

N
12.11.025

Officiële waarschuwing
Een officiële waarschuwing kan door een KNWU-instantie worden uitgesproken tegen diegene, die
zijn verplichtingen volgens een sportieve gedragscode, de ethiek of de loyaliteit in de wielersport
niet nakomt.

N
12.11.026

N
12.11.027

N
12.11.028

N
12.11.029

Een officiële waarschuwing kan gepubliceerd worden in een communiqué van de KNWU.

Boete
De boetes voorzien in het KNWU-reglement zijn uitgedrukt in Euro’s. In geval van betaling in een
andere munt dient het overgemaakte bedrag door de begunstigde geïnd te kunnen worden in
Euro’s zonder kosten tegen de koers van 1 januari van het betreffende jaar.

Het KNWU bestuur kan besluiten de bedragen van de boetes zoals vastgesteld in het reglement
voor door haar te bepalen situaties te verlagen.

De boetes, te betalen aan de KNWU, moeten betaald worden binnen één maand vanaf het
verzoek tot betaling door de KNWU. Dit verzoek kan gestuurd worden aan de veroordeelde,
zijn/haar trade team, (Pro)Continental Team, LSE/LSV, club of de federatie van de veroordeelde.
Indien de betaling niet is ontvangen op de vervaldatum, wordt het totale bedrag van de boete
automatisch verhoogd met 20%.
Indien het volledige verschuldigde bedrag niet betaald is binnen een volle maand na de
vervaldatum, wordt de beboete persoon automatisch geschorst tot het volledige bedrag is betaald.
Indien de beboete persoon reeds een schorsing ondergaat voor een andere overtreding, wordt de
schorsingsperiode voor niet-betaling toegevoegd aan de duur van die schorsing.

N
12.11.030

N
12.11.031

2019

Het trade team of de sportieve organisatie, waaraan de licentiehouder verbonden is, zijn hoofdelijk
aansprakelijk voor de betaling van de boetes opgelegd aan licentiehouders krachtens artikel
12.12.001, alsmede voor elk bedrag bedoeld in artikel 12.11.020.
Zo nodig zal er een beroep gedaan worden op de bankgarantie.

De opgelegde boetes voor wedstrijdincidenten krachtens artikel 12.12.001 komen toe aan de
KNWU.
Onder voorbehoud van de UCI reglementen geldt dit eveneens voor de opgelegde boetes voor
overtredingen krachtens artikel 12.12.002.
De overige boetes komen toe aan de KNWU en dienen rechtstreeks op haar bankrekening te
worden overgemaakt. In gevallen en volgens de richtlijnen zoals vastgesteld door het
Hoofdbestuur van de KNWU, kunnen deze boetes toekomen aan de nationale federatie van de
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organisator, overeenkomstig de procedures die het Hoofdbestuur van de KNWU daartoe heeft
opgesteld.
N
12.11.032

N
12.11.033

N
12.11.034

N
12.11.035

Schorsing
1) De schorsing ontneemt degene, waarop zij van toepassing is, het recht om deel te nemen, in
welke hoedanigheid dan ook, aan sportactiviteiten georganiseerd onder de reglementen van
de KNWU, de UCI, de Continentale confederaties en de andere Nationale federaties en aan
alle activiteiten van de KNWU, de UCI, de Continentale confederaties, de andere Nationale
federaties en hun diverse aangesloten instanties of entiteiten.
2)

Schorsing, besloten overeenkomstig de KNWU reglementen, kan consequenties hebben voor
de uitoefening van andere sporten, volgens de reglementen van de bestuurslichamen van
dergelijke andere sporten of volgens de van toepassing zijnde wetgeving.

3)

Een overeenkomstig de KNWU reglementen geschorste licentiehouder is niet gemachtigd om
deel te nemen, in welke hoedanigheid dan ook, aan wedstrijden of activiteiten die gemachtigd
of georganiseerd worden door een ondertekenaar van de Wereld Anti-Doping Code,
behoudens protesten zoals voorzien in de Wereld Anti-Doping Code.

4)

Tijdens zijn schorsing blijft de licentiehouder verantwoordelijk voor elke inbreuk op de KNWU
reglementen en blijft onder de autoriteit van de disciplinaire instanties van de KNWU. In het
bijzonder blijft de licentiehouder gebonden aan de Anti-Doping reglementen en de renners
blijven onder de verplichting zich te onderwerpen aan out-of-competition anti-doping
controles.

5)

Tijdens de schorsingsperiode worden geen financiële bijdragen door de Nationale Federatie
toegekend aan de renner en de renner accepteert geen financiële bijdrage of andere gunsten
met betrekking tot de uitoefening van zijn sport.

In geval van schorsing van een trade team, een vereniging, stichting of andere entiteit waaraan
renners zijn verbonden met het oog op de beoefening van de wielersport, worden eveneens alle
licentiehouders geschorst die hierbij aangesloten zijn of er op een andere wijze mee verbonden
zijn, behalve in geval van toestemming van de disciplinaire commissie van de KNWU om hun
activiteiten op individuele titel voort te zetten, in welk geval dit volgens de dan uit te vaardigen
voorwaarden dient te geschieden.

Ongeacht de toepassing van artikel 12.11.017 veronderstelt de schorsing een intrekking van de
licentie voor de duur van de schorsing.

Elke deelname door een geschorste licentiehouder aan een wielerevenement is zonder waarde.
De licentiehouder mag bestraft worden met een andere schorsing van dezelfde duur en een boete
van € 1.000,- tot € 5.000,-, ongeacht andere sancties die opgelegd kunnen worden voor de
overtredingen gepleegd door zijn ongerechtige deelname.
Wanneer een geschorste licentiehouder in strijd handelt met de voorwaarden van zijn schorsing,
zal een nieuwe periode van schorsing plaatsvinden welke in lengte gelijk is aan de oorspronkelijke
periode van schorsing en deze zal worden toegevoegd aan het einde van de oorspronkelijke
periode van schorsing.
De nieuwe periode van schorsing kan worden aangepast op basis van de mate van schuld door de
licentie-houder en andere omstandigheden van het geval. De bepaling van de vraag of een
licentiehouder de voorwaarden van zijn schorsing heeft geschonden en of een aanpassing nodig
is, worden gemaakt door de disciplinaire commissie.
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Overtreding van het verbod op deelname tijdens schorsing vallende onder de anti-doping regels
wordt geregeld in artikel 10.12.3 van de anti-doping reglement waarvan de bevoegd valt nationaal
onder het instituut sport rechtspraak (ISR).
(Gewijzigd: 24/09/15)
N
12.11.036

N
12.11.037

N
12.11.038

Voor elke beslissing met een schorsing als straf en voor elk beroep tegen deze beslissing zullen
ambtshalve de begin- en einddatum van de schorsingsperiode vermeld worden, zelfs indien het
beroep niet tot op de bodem wordt onderzocht (intrekking, te laat of niet-ontvankelijk beroep,
etc...).
Ongeacht het volgende artikel dient het begin van de schorsing vastgesteld te worden kort na de
vervaldatum van een eventueel beroep.

De schorsing dient sportief gezien effectief te zijn. Zij dient uitgevoerd te worden in de periode
waarin betrokkene normaal gesproken actief is. Te dien einde kan de schorsing verdeeld worden
over verschillende periodes van het jaar.

De nationale federatie waarvan een instantie een schorsing uitspreekt in het geval van een
wedstrijdincident tijdens een wedstrijd in het buitenland dient de KNWU hiervan onmiddellijk op de
hoogte te stellen zodra de schorsing uitvoerbaar wordt.
De nationale federatie vermeldt:
1. de identiteit van de renner (naam, voornaam, adres, nationaliteit, nationale federatie,
categorie, licentienummer);
2. de instantie die de schorsing heeft uitgesproken;
3. de feiten die geleid hebben tot de sanctie;
4. het begin en het einde van de schorsingsperiode.
Elke wijziging inzake de uitvoering van de schorsing, zoals medegedeeld aan de KNWU, dient
onmiddellijk aan de KNWU gemeld te worden.
§ 3 Straffenbarema voor wedstrijdincidenten

N
12.11.039

Niettegenstaande het hierna volgende straffenbarema kan een renner, die een ernstige fout
begaat, onmiddellijk door een commissaris worden gediskwalificeerd.
Als het wedstrijdincident gedrag betreft waardoor het imago, de reputatie of de belangen van de
wielersport of de KNWU worden geschaad, zal de licentiehouder worden opgeroepen om voor de
disciplinaire commissie van de KNWU te verschijnen. Sancties worden opgelegd zoals
omschreven in artikel N 12.11.005 onder 2.

N
12.11.040

Ongeacht artikel 12.11.039 zullen de volgende wedstrijdincidenten bestraft worden als vermeld in
navolgend barema. Het barema is van toepassing voor alle wedstrijden.
Uitgezonderd de wegwedstrijden waarvoor Titel 2 (wegwedstrijden), Hoofdstuk 12 te worden
geraadpleegd wordt voor alle wedstrijden in iedere discipline op de UCI kalender verwezen naar
Titel 12 van het UCI reglement.

Navolgede straffenbarema is uitsluitend van toepassing, mits niet elders vermeld,
voor wedstrijden in alle disciplines op de nationale kalender.
Voor alle wedstrijden op de UCI kalender wordt verwezen naar Titel 2, hoofdstuk 12
(wegwedstrijden) en Titel 12 (Baan, Mountainbike, Veldrijden en Para-cycling).

2019
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Straffen barema:

1.
1.1
1.2
2.
2.1
2.2

3.
3.1
3.2
3.3
4.
4.1
4.2

4.3

5.

6.
7.
8.
8.1
8.2

9.

2019

Discipline
Weg
Baan
Mountainbike
Veldrijden
Para-cycling
Wedstrijdincidenten
Tekenen presentielijst
Renner: Starten zonder te hebben getekend
Ploeg: Niet nakomen van de ploeg om te
tekenen of de verplichte presentatie negeren
Fiets
Aan de start verschijnen van een wedstrijd of
etappe met een niet reglementaire fiets
Gebruik van een niet reglementaire fiets in
een wedstrijd

Wedstrijdniveau
Nationaal
Nationaal
Nationaal
Nationaal
Nationaal

Startverbod / uit de wedstrijd nemen of
Diskwalificatie alsmede € 25,00
Per renner: € 25,00
Ploegleider: € 100,00
Start geweigerd
Uit de wedstrijd nemen of diskwalificatie

Gebruik of het aanbieden van een fiets die
Renner: Diskwalificatie
niet voldoet aan artikel 1.3.010 (zie art.
12.1.013 bis)
Ploeg: Diskwalificatie
Kleding
Dragen van niet-essentiële elementen (art.
Start geweigerd
1.3.033)
Renner die aan de start verschijnt zonder
Start geweigerd
verplichte helm
Renner die de verplichte helm afdoet tijdens Diskwalificatie en € 50,00
de wedstrijd
Wijzigen of het onreglementair voeren van een rugnummer, mouwnummer of kaderplaatje
Eendaagse wedstrijd
Renner: 25,00
Etappewedstrijd
1e overtreding: € 25,00
2e overtreding: € 50,00
3e overtreding: Diskwalificatie
Gebruik van een identificatienummer welke
Starverbod
niet door de organisatie is uitgegeven (Art.
1.3.077).
Onzichtbaar of onherkenbaar dragen resp.
plaatsen van rugnummer of kader-plaatje:
Renner:
- Eéndaagse wedstrijd
€ 50,00
- Etappewedstrijd
1e overtreding: € 25,00
2e overtreding: € 50,00
3e overtreding: Diskwalificatie
Niet inleveren van het rugnummer na het
Renner: € 15.00
staken van de wedstrijd
Ongeoorloofd aannemen of afgeven van
Renner
€ 25,00
kleding
Ploegleider: € 50,00
Ongeoorloofde materiaalverzorging aan de renner van een andere ploeg
Eendaagse wedstrijd
Verwijdering uit de wedstrijd en € 50,00
Etappewedstrijd
€ 100 per overtreding en resp. 2', 5' en 10'
tijdstraf
Bij de 4e overtreding: verwijdering uit de
wedstrijd + € 100.
Overige licentiehouders: € 100,00
Aflossing in de vlucht
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9.1
9.1.1

Tussen renners van een ploeg onderling
Eendaagse wedstrijd

9.1.2

Etappewedtrijd

9.2
9.2.1
9.2.2

Tussen renners van verschillende ploegen
Eendaagse wedstrijd
Etappewedstrijd

10
10.1
10.1.1
10.1.2

10.2
10.2.1
10.2.2

10.3
10.3.1
10.3.2
10.3.3
10.3.4

11
11.1
11.1.1
11.1.2
11.2
11.2.1
11.2.2
11.3
11.3.1
11.3.2

2019

€ 100,00
Bij overtreding binnen de laatste km:
€ 100 en declassering naar de laatste plaats in
de groep waarin hij zich bevond
- Per overtreding € 100 en 10".
- Bij overtreding in de laatste km van de
etappe: € 100 en 30" en declassering naar de
laatste plaats in de groep waarin hij zich
bevond.
Verwijdering uit de wedstrijd en € 100,00
- € 100 en 1'
- Verwijdering uit de wedstrijd bij een
overtreding in de laatste etappe of bij een 2e
overtreding.

Sprint
Afwijken van de rechte lijn en het in gevaar brengen van mederenners
Eendaagse wedstrijd
Diskwalificatie en € 100,00
Etappewedstrijd
- 1e overtreding: declassering naar de laatste
plaats in zijn groep en € 100 + 30" straftijd
- 2e overtreding: declassering naar de laatste
plaats in de etappe en € 100 + 1' straftijd
- 3e overtreding: verwijdering uit de wedstrijd
en € 100
Ongeoorloofde sprint
Eendaagse wedstrijd
Declassering naar de laatste plaats van de
groep waarin hij zich bevond en € 100,00
Etappewedstrijd
- 1e overtreding: declassering naar de laatste
plaats in zijn groep en € 50,00
- 2e overtreding: declassering naar de laatste
plaats in de etappe en € 100,00
- 3e overtreding: verwijdering uit de wedstrijd
en € 200,00
Bovendien kunnen de wedstrijdcommissarissen, bij een zeer ernstige 1e overtreding overgaan
tot verwijdering uit de wedstrijd en € 100,00
Trekken aan de trui
Eendaagse wedstrijd
€ 50,00
Etappewedstrijd
€ 50,00 en 10" straftijd per overtreding
In de laatste KM van een eendaagse
Diskwalificatie en € 100,00
wedstrijd
In de laatste Km van een etappe
- 1e overtreding: € 100,00 en 20" straftijd
- 2e overtreding: € 100, en verwijdering uit de
Wedstrijd
Duwen
Afduwen aan en auto, motor of renner
Eendaagse wedstrijd
€ 25,00 per overtreding
Etappewedstrijd
€ 25,00 + 10” per overtreding
Duwen tussen renners van een ploeg onderling
Eendaagse wedstrijd
Iedere renner: € 25,00 per overtreding
Etappewedstrijd
Iedere renner: € 25,00 + 10” per overtreding
Duwen tegen renners van een andere ploeg
Eendaagse wedstrijd
Duwende renner: € 50,00 en verwijdering uit de
wedstrijd
Etappewedstrijd
Duwende renner:
- € 50,00 en 10 “tijdstraf
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11.4
12
12.1
12.2

Duwen door een toeschouwer
Vrijwillig hinderen van een renner of auto
Eendaagse wedstrijd
Etappewedstrijd

13
13.1
13.2

14.

14 Bis
15.

16.

17.
17.1
17.2

18.
18.1

2019

-

- Bij een 2e overtreding of bij overtreding in de
laatste etappe: verwijdering uit de wedstrijd
Overige licentiehouders: € 100,00
Renner: waarschuwing

€ 50,00 en verwijdering uit de wedstrijd
€ 50 en 10"
- € 50 en verwijdering uit de wedstrijd bij 2e
overtreding
- Bij overtreding in de laatste km van een
etappe: € 100, 30" en declassering naar de
laatste plaats van de etappe;
- Bij overtreding in de laatste etappe en t.o.v.
een renner geklasseerd bij de eerste 10 in
een klassement: € 100 en verwijdering uit de
wedstrijd;
Overige licentiehouders: € 100
Ongeoorloofde onderlinge hulp op het parcours bij de finish
Eendaagse wedstrijd
€ 100,00 en verwijdering uit de wedstrijd
Etappewedstrijd
- - € 100 en declassering naar de laatste plaats
van de etappe
- € 100 en verwijdering uit de wedstrijd bij
overtreding tijdens de laatste etappe of bij
2e overtreding.
Opzettelijk afwijken van het parkoers,
- Renner: € 100,00 en verwijdering uit de
proberen zich te laten klasseren zonder het
wedstrijd
hele parkoers per fiets te hebben afgelegd,
weer deelnemen aan de wedstrijd na in een
auto of op een motor te hebben
plaatsgenomen.
Gebruik van trottoirs, paden en fietspaden - Renner: € 100,00 en/of verwijdering uit de
die niet tot het parcours behoren
wedstrijd
Onopzettelijk afwijken van het parcours met - - Tijdrit: 20” tijdstraf
voordeel
- - Eendaagse wedstrijd: Verwijdering uit de
wedstrijd
- - Etappewedstrijd: Declassering naar de
laatste plaats van de groep waartoe de
renner behoorde
Oversteken van een gesloten overweg of - Verwijdering uit de wedstrijd
het negeren van waarschuwingslampen bij
een overweg
Fraude, poging tot fraude, afspraken tussen renners van verschillende ploegen
Eendaagse wedstrijd
- € 100,00 en verwijdering uit de wedstrijd
Etappewedstrijd
- € 100 en 10' tijdstraf en verwijdering uit de
wedstrijd bij overtreding tijdens de laatste
etappe of bij 2e overtreding
- Iedere andere licentiehouder, zoals
overtreder, deelnemer of medeplichtige:
€ 100 en verwijdering uit de wedstrijd.
Zich laten voortslepen
Renner die zich vasthoudt aan de auto van
- Renner: verwijdering uit de wedstrijd en
zijn ploegleider
€ 100,00
- Ploegleider: verwijdering uit de wedstrijd en
€ 100,00
- Ploeg: uitsluiting van de auto uit de wedstrijd
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18.2

19.
19.1
19.2
19.2.1

19.2.2

20.
20.1

20.2

21.

22.

23.
23.1
23.2

23.3

2019

zonder mogelijkheid tot vervanging
- Renner: verwijdering uit de wedstrijd en
€ 100,00
- Andere licentiehouders verantwoordelijk voor
de wagen: verwijdering uit de wedstrijd en
€ 100,00
- Als het om de wagen van een andere ploeg
gaat: Verwijdering uit de wedstrijd van de
ploegleider van de desbetreffende ploeg en
uitsluiting van de auto uit de wedstrijd zonder
mogelijkheid tot vervanging
Beschutting zoeken achter of het spoor kiezen van een motorvoertuig
Kortstondig
Renner: waarschuwing
Langdurig
Eendaagse wedstrijd
€ 25,00 en verwijdering uit de wedstrijd in
geval geen gehoor wordt gegeven aan de 1e
waarschuwing.
Renner die zich vasthoudt aan een ander
motorvoertuig

Overige licentiehouders verantwoordelijk voor
de wagen: € 100,00
Etappewedstrijd
- € 50,00 en 20” tijdstraf per overtreding
- Overige licentiehouders verantwoordelijk voor
de auto: € 100,00
Ongeoorloofde materiaalverzorging of medische hulp
Eendaagse wedstrijd
- Renner: € 15,- In de laatste 20 km: verwijdering uit de
wedstrijd en € 30,Etappewedstrijd
- 1e overtreding: waarschuwing
- 2e overtreding: € 10,- 3e overtreding: € 50,- In de laatste 20 km van de wedstrijd:
€ 25,-, declassering naar de laatste plaats in
zijn van de groep waar de renner zich in
bevond, 1' tijdstraf in het algemeen
klassement.
- Overige licentiehouders: € 50,Volger die uit een voertuig leunt of die
Ploegleider:
materiaal buiten het voertuig vast houdt
- 1e overtreding € 100,00
- 2e overtreding € 200,00 en verwijdering uit de
wedstrijd
Een motor die (uitgezonderd wanneer
Bestuurder: € 100,00 en verwijdering uit de
speciaal voorzien) ander materiaal voor
wedstrijd
verzorging vervoert dan wielen
Niet toegestane verzorging
Criterium
1e overtreding: € 15,00
2e overtreding: € 25,00
Eendaagse wedstrijd
- Binnen de eerste 30 KM
- € 25,00
- Binnen de laatste 20 KM
- € 100,00
- Overige licentiehouders : € 100,00
Etappewedstrijd
- Binnen de eerste 30 KM
- € 25,00
- Binnen de laatste 20 KM
- € 25,00 en 20”per overtreding
- € 100 bij de derde overtredng
- Overige licentiehouders: € 100,00
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24.

Niet reglementaire verzorging

25.

Overtreding van de regels inzake de
gedragingen van voertuigen tijdens de
wedstrijd
Doorgang beletten van een auto van een
official
Weigering om een commissaris in de
ploegleidersauto mee te nemen
Niet respecteren van de instructies van de
wedstrijd organisatie of de commissarissen
Niet opvolgen van instructies betreffende
een voertuig

26.
27.
28.
28.1

29.
30.
30.1

30.2

- Renner: € 30,00 per overtreding
- Overige licentiehouders: Max. € 60,00 per
overtreding
Voertuigbestuurder: € 100,00
- Renner: € 20,00
- Andere licentiehouder: € 50,00
Ploegleider: € 100,00 en startverbod

Beledigen, bedreigen, onbehoorlijk gedrag
Handtastelijkheden
Renners onderling
T,o,v, elk ander persoon

-

-

31.
32.
33.

34.
35.
36.

37.
37 Bis

2019

Het stelen van etenswaar, drank of ander
goederen tijdens de wedstrijd
Het meevoeren van glazen voorwerpen
Het ongeoorloofd of gevaarlijk wegwerpen
van een voorwerp.
Het werpen van een voorwerp richting een
mensenmenigte

-

Het wegwerpen van een glazen voorwerp

-

-

- Renner: € 25,00 to € 50,00
- Andere licentiehouders: € 50,00 tot € 100,00
- Eendaagse wedstrijd: terugzetten van de
auto achteraan de karavaan gedurende de
gehele wedstrijd
- Etappewedstrijd: terugzetten van de auto
achter aan de karavaan gedurende de
betreffende etappe en de 1 tot 3 volgende
etappes, afhankelijk van de ernst van de
overtreding
Alle licentiehouders: € 25,00 tot € 100,00
- € 100,00 per overtreding plus 1' tijdstraf bij
overtreding in een etappewedstrijd.
- Verwijdering uit de wedstrijd in combinatie
met een schorsing van min. 1 maand
tot max. 2 maanden bij zware agressie.
Renner: € 100,00 en startverbod c,q,
verwijdering uit de wedstrijd/uitslag in
combinatie met een schorsing van min. 1
maand tot max 3 maanden bij zware agressie
Overige licentiehouders: € 100,00 en schorsing
van min. 1 mand tot 3 maanden bij zware
agressie
Iedere licentiehouder: € 250,00
Iedere licentiehouder: € 25,00
Iedere licentiehouder: € 50,00.
Ieder volgende overtreding: € 75,00 tot €
200,00
(De boete wordt toegekend aan de ploeg
wanneer de renner individueel niet herkend
kan worden)
Ieder licentiehouder: € 50,00 en verwijdering
uit de wedstrijd.
Renner: waarschuwing

Het in tegengestelde richting overschrijden van de finishlijn met het rugnummer nog op
Het niet deelnemen aan de officiële
- Renner: € 100,00 en geen recht op het
huldiging in ander wedstrijden dan de
prijzengeld
WorldTour wedstrijden
Gebruik van niet toegestane communicatie - Renner en ploegleider: € 100,00 tot €
tijdens de wedstrijd
10.000,00
Technische assistentie, verzorging en
1e overtreding
houding/gedrag van een ploegleider en/of
-Ploegleider € 30 tot 100
renner welke het beeld van de wielersport
-Renner € 30 tot 100
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beschadigd. (Bijvoorbeeld: «langdurig geven
van bidons», technische assistentie niet
verleend tijdens stilstand, etc.)

2e overtreding tijdens dezelfde etappe van een
wedstrijd
-Ploegleider € 100
-Eendagswedstrijd: Auto als laatste in de
karavaan plaatsen
-Etappewedstrijd: Auto als laatste in de
karavaan plaatsen
-Renner: € 100, 5 strafpunten in het
puntenklassement en 10 strafseconden
3e overtreding in dezelfde etappe of
eendagswedstrijd
-ploegleider: € 200, verdere uitsluiting van de
wedstrijd
-ploegauto: verdere uitsluiting uit de wedstrijd
zonder mogelijkheid tot terugkeren
-Renner: € 200, 5 strafpunten in het
puntenklassement en 10 strafseconden

Etappewedstrijden
38

Het niet dragen van een leiderstrui

39.

Demonstreren of opgezet gedrag teneinde
verwijdering te voorkomen

Renner: startverbod of uitsluiting uit de wedstrijd
en € 25,00 boete
Renner: € 25,00 tot € 100,00 boete

Individuele tijdritten op de weg
40.
40.1
41.
42.

Niet respecteren van de afstanden en tussen
ruimten door de renners
Het spoor van de voorliggende renner kiezen
Niet respecteren van een afstand van 10
meter door een volgwagen
Overtredingentegen bepalingen betreffende
het parkoers en de warming-up

Renner € 25,00
€ 25,00 en een tijdstraf volgens het tabel in
artikel 12.1.041
Ploegleider: € 100,00
Renner: 20 seconden straftijd
Ploegleider: € 100,00
Renner: € 25,00
Organisatie: € 100,00

Ploegentijdrit op de weg
43
43.1
44.
44.1
44.2

45.
46.

2019

Niet respecteren van de afstanden en tussen
ruimten door de renners
In de slip-stream rijden

Iedere renner: € 25,00

Iedere renner: € 25,00 en een tijdstraf volgens
de tabel in artikel 12.1.041
Duwen tussen de renners van dezelfde ploeg
Eendaagse wedstrijd
Uitsluiting van de ploeg uit de wedstrijd en
€ 50,00 aan de betreffende renner
Etappewedstrijd
1” tijdstraf in het etappe klassement aan ieder
renner van de ploeg en € 50,00 aan de
betreffende renner
Niet respecteren van een afstand van 10
Ploegleider: € 100,00
meter door een volgwagen
Iedere renner van de ploeg: 20 “ straftijd
Overtredingentegen bepalingen betreffende
Ploegleider: € 100,00
het parkoers en de warming-up
Renner: € 25,00
Organisatie: € 100,00
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Cyclocrosswedstrijden
47.
48.
49.
50.

Ongeoorloofde materiaalwisseling
Het niet respecteren van de startvolgorde
conform artikel 5.1.043
Renner die de wedstrijd vervolgd na te zijn
gedubbeld conform art. 5.1.051
Ongeoorloofde verzorging

Verwijdering uit de wedstrijd
€ 100,00
€ 100,00
Waarschuwing

Mountainbike wedstrijden
51.
52.
53
54.
55.
57.

Ongeoorloofde hulp
Handtastelijkheden
Renners die de startregels negeren
Gebruik van radioverbinding of andere
middelen d.m.v. communicatie op afstand
Vertraagd of ingehaalde renner die de
wedstrijd voorzet in strijd met de reglementen
Het niet gebruiken van stuurbordnummer
tijdens de training

Verwijdering uit de wedstrijd
Verwijdering uit de wedstrijd
€ 100,00
Startverbod/Uitsluiting/Diskwalificatie
Verwijderen uit de wedstrijd
€ 100,00

(Gewijzigd per 01.01.09; 01.07.10; 1.01.15; 1.01.16; 1.01.10; 1.01.19)

2019
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N 12.11.040.01
Aanvullende overtredingen voor Nationale wedstrijden
57.
Deelname aan een wedstrijd voor een andere Schorsing van 1 maand
categorie licentiehouders of waaraan
anderszins ingevolge de reglementen niet
mag worden deelgenomen
58.
58.1 Het rijden in niet toegestane
- Voor de wedstrijd: startverbod
gesponsorde kleding
In de wedstrijd:
1e overtreding: € 60,2e overtreding: € 90,3e overtreding: € 180,58.2 Het voeren van niet goedgekeurde /
- Voor de wedstrijd: startverbod
toegestane reclame-uitingen
In de wedstrijd: € 60,- tot € 300,-

59.
60.
61.

62.

63.
64.
65.

66.

2019

58.3 Indien de overtreding wordt
geconstateerd op het tricot van de
nationale kampioen
Wijziging of vervalsing van de licentie
Deelname aan een wedstrijd tijdens een
lopende schorsing
Het laten deelnemen van meer dan het
toegestane maximale aantal deelnemers

Het niet voldoen aan de door de KNWU
gestelde eisen m.b.t. wedstrijden door de
organisatie
De deelnemer die niet start na zijn/haar
rugnummer te hebben afgehaald
De jeugdrenner die op een dag aan twee
wedstrijden deelneemt
65.1 De deelnemer waarvan blijkt dat voor
aanvang van de start geen of een
ondeugdelijke transponder heeft
65.2 De deelnemer waarvan blijkt dat tijdens
de wedstrijd gereden zonder of een
ondeugdelijk transponder zonder dat van
nalatigheid door de deelnemer sprake is
De deelnemer die met ondeugdelijk materiaal
of in smerige of aanstootgevende
kleding/uitrusting aan de start verschijnt of
aan de wedstrijd deelneemt.

- Per overtreding € 600,-- + een schorsing

Intrekken licentie
Verdubbeling van de lopende schorsing
Bij een criterium, omloop, cyclocross of
baanwedstrijd: € 15,- per deelnemer waarmee
het toegestane max. aantal deelnemers wordt
overschreden.
Bij overige wedstrijden: boete van 2x het voor de
betreffende wedstrijd geldende inschrijfgeld per
deelnemer voor elke deelnemer waarmee het
toegestane max. deelnemers wordt
overschreden.
€ 150,- c.q. weigering c.q. intrekking van de
wedstrijdlicentie.
€ 15,1e overtreding: 2 weken schorsing
2e overtreding: 1 maand schorsing
1. Startverbod
2. 1e overtreding € 25,2e overtreding € 50.-

Startverbod c.q. verwijderen uit de wedstrijd.
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67.

68.

69.

70.

71.

72.
73.

74.

75.

76.

77.

2019

67.1 De deelnemer die zich op het parkoers
begeeft terwijl daarop een (andere)
wedstrijd of activiteit aan de gang is of
verwacht wordt.
67.2 Indien deze overtreding plaatsvindt
tijdens een (ploegen) tijdrit nadat de
eerste deelnemer/ploeg is gestart
67.3 Indien deze overtreding plaatsvindt
tijdens een etappewedstrijd door een
deelnemer of ploeg
De deelnemer van wie de niet gelicentieerde
begeleider of supporter zich misdraagt of
schuldig maakt aan (een) overtreding(en) van
de KNWU-reglementen.
69.1 Een club of Selectie welke niet tijdig
inschrijft voor een wedstrijd waartoe
deze zich middels een voorinschrijving
heeft verplicht.

1e overtreding: Waarschuwing
2e overtreding: startverbod

Startverbod

15" tijdstraf per deelnemer
• Diskwalificatie tijdens een lopende wedstrijd
of evenement
• min. € 15,- tot max.€ 150,• Schorsing tot max. 6 maanden
• Intrekking van de licentie
€ 30,00.

69.2 Een club of selectie welke niet
deelneemt aan een wedstrijd waartoe
deze zich heeft verplicht.
Het door de organisator op enigerlei wijze
voeren of (laten) uiten van
reclame(boodschappen) welke niet zijn
toegestaan.
De renner die, tijdens een ploegentijdrit, na
aanvankelijk te hebben opgegeven, zijn
plaats weer inneemt in de ploeg.
De neutrale materiaalwagen welke niet is
uitgerust conform de eisen
Het door de organisatie uitreiken van niet
toegestane of ondeugdelijke rugnummers
c.q. het bij de uitreiking onvoldoende
rugnummers ter beschikking hebben.
De deelnemer die zich niet houdt aan de voor
zijn/haar categorie voorgeschreven
versnelling/verzet.
Het stuur geheel loslaten tijdens een
massasprint bij Jeugdwedstrijden en
wedstrijden voor Nieuwelingen (M/V)
De deelnemer die zijn kansen niet verdedigt,
in combine rijdt of een andere deelnemer
ongeoorloofde hulp verleent dan wel van een
andere deelnemer ongeoorloofde hulp
ontvangt.

€ 100,- + het voor de wedstrijd geldende
inschrijfgeld per voltallige ploeg.

Een club of selectie die haar
toezegging/bevestiging om een (neutrale)
materiaalwagen in te zetten voor een
wedstrijd niet nakomt.

€ 60,-

min. € 150,- tot max. € 600,- per overtreding.

Verwijdering uit de wedstrijd van de ploeg
€ 30,- + eventueel achteruitplaatsing in de
volgkaravaan
max. € 300,-

Voor de wedstrijd: startverbod
Tijdens of na de wedstrijd: verwijdering uit de
uitslag + 1 week schorsing
Declassering naar de laatste plaats van de groep
waarvan de deelnemer op dat moment deel
uitmaakt.
Verwijdering uit de wedstrijd + eventueel een
schorsing van max. 1 maand.
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78.

79

80.

81.

Onderlinge hand- en spandiensten van
deelnemers die zich niet op hetzelfde kmpunt bevinden bij een aankomst op een
circuit.
De deelnemer die een meerdaagse of
etappewedstrijd heeft gestaakt en tijdens die
wedstrijd zonder de vereiste schriftelijke
toestemming deelneemt aan (een) andere
wedstrijd(en).
Deelname door de licentiehouder aan een
nationale activiteit en/of wedstrijd welke niet
in UCI/KNWU verband wordt georganiseerd.
De deelnemer die zich ontdoet van afval in de
zin van artikel N 2.2.025.01

1e overtreding: 10" tijdstraf voor beide
deelnemers
2e overtreding: verwijderen uit de wedstrijd van
beide deelnemers
min. € 30,- tot max. € 300,-, vermeerderd met de
in die wedstrijd(en) gewonnen prijzen en
premies.
Nationaal: Boete van € 100,00 per overtreding.
Internationaal: Zie Titel 1, artikel 1.2.021
De deelnemer: 1e overtreding € 50,2e of volgende overtreding € 75,tot € 200,De Begeleider: € 75,- tot € 200,-

(Gewijzigd per 1.01.13; 1.10.13 ; 1.01.14; 7.03.14; 1.01.15; 1.07.15; 1.01.16; 1.01.17; 1.01.18)

2019
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N 12.1.041 TABEL VAN TIJDSTRAFFEN
Afst. In
meters 30 31 32 33 34 35 36
50
1 1 1 1 1 1 1
100
1 1 1 1 1 1 1
150
1 1 1 1 1 2 2
200
2 2 2 2 2 2 3
250
2 2 2 2 3 3 3
300
2 2 3 3 3 3 4
350
3 3 3 3 3 4 4
400
3 3 3 3 4 4 4
450
4 4 4 4 5 5 5
500
4 4 4 5 5 5 6
550
5 5 5 6 6 6 7
600
5 5 6 6 7 7 8
650
6 6 6 7 7 7 8
700
6 6 7 7 8 8 9
750
6 7 7 8 8 8 9
800
7 7 7 8 9 9 10
850
7 7 8 9 9 10 11
900
7 8 9 10 11 12 13
950
8 9 10 11 12 13 14
1000
8 9 11 12 13 14 15

2019

IN TIJDRITTEN OP DE WEG
37
1
1
2
3
3
4
4
5
6
6
7
8
8
9
10
11
13
14
15
17

38
1
1
2
3
4
4
5
5
6
7
8
9
9
10
11
12
14
15
17
19

39
1
2
2
3
4
4
5
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
17
19
21

40
2
2
3
3
4
4
5
5
6
7
8
10
11
13
14
15
17
19
21
23

41
2
2
3
4
4
5
5
6
7
8
9
11
12
14
15
16
18
20
23
25

42
2
2
3
4
4
5
6
6
7
8
10
11
12
15
16
17
19
22
25
27

43
2
2
3
4
4
5
6
7
8
9
10
12
13
16
17
19
21
24
27
29

Snelheid in kph
44 45 46 47
2 2 2 2
2 2 2 2
3 3 4 4
4 4 5 5
5 5 5 5
6 6 6 7
6 7 7 7
7 8 8 9
8 9 10 11
9 10 11 12
11 12 13 14
12 13 14 15
14 15 16 17
17 18 19 20
18 20 21 22
21 23 24 25
23 25 27 29
26 28 30 32
29 31 33 35
31 34 36 38
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48
2
2
4
5
5
7
7
9
11
12
15
16
18
21
24
27
31
34
37
40

49
2
3
4
5
6
7
8
9
12
13
16
17
20
23
26
29
33
36
39
43

50
2
3
4
5
6
7
8
10
12
14
16
19
22
25
28
31
35
39
42
46
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51
3
3
4
5
6
8
8
10
13
15
17
20
23
27
30
33
37
42
45
49

52
3
3
5
6
6
8
9
11
14
16
18
21
25
29
32
36
40
45
48
52

53
3
3
5
6
7
8
9
12
15
17
20
23
27
31
35
39
43
48
51
56

54
3
3
5
6
7
9
10
13
16
18
22
25
29
33
37
42
47
51
55
60

55
3
4
5
6
7
9
11
14
17
20
24
27
31
36
40
45
50
55
60
64

56
3
4
5
6
7
9
11
15
18
21
26
29
33
38
42
47
53
58
64
68

57
3
4
5
6
8
10
12
16
19
22
27
31
35
40
44
49
56
61
67
72

58
3
4
5
7
8
10
13
17
20
24
29
33
37
42
47
52
59
65
71
77

59
3
5
6
7
8
11
14
18
22
26
31
35
40
46
50
56
62
69
75
82

60
3
5
6
7
9
12
15
19
23
28
33
38
43
49
55
61
68
75
82
90

N
12.11.041

Indien er een inbreuk is gepleegd, maar een definitieve beslissing kan niet vroeg genoeg worden
genomen, kan de disciplinaire Commissie voorlopig een sanctie uitspreken.
(Ingevoerd: 2.02.17)

N
12.11.042

De disciplinaire Commissie neemt haar beslissing gebaseerd op de gegevens die beschikbaar zijn
op het moment.
Zij zijn niet verplicht om de partijen te horen.
(Ingevoerd: 2.02.17)

N
12.11.043

De disciplinaire Commissie levert haar voorlopige beslissing bij de eerste gelegenheid, die
onmiddellijk van kracht is.
(Ingevoerd: 2.02.17)

N
12.11.044

Als een schorsing tijdelijk is opgelegd, moet de duur worden verrekend met elke definitieve
schorsing.
(Ingevoerd: 2.02.17)

Hoofdstuk 12:
N
12.12.001

N
12.12.002

N
12.12.003

N
12.12.004

N

2019

Competentie en procedures in disciplinaire
zaken

Algemeen
De wedstrijdincidenten begaan tijdens een wedstrijd in Nederland op de nationale kalender, de
regionale kalender of (inter)clubwedstrijd worden beoordeeld en bestraft volgens de reglementen
van de KNWU.

De andere overtredingen van KNWU-reglementen, begaan bij of in relatie tot een wedstrijd in
Nederland op de nationale kalender, de regionale kalender of (inter)clubwedstrijd, worden
beoordeeld en bestraft door de disciplinaire commissie van de KNWU. (zie ook: art. N12.12.013 en
verder)
De sancties die uitgesproken kunnen worden zijn die sancties, waarin het KNWU-reglement
voorziet.

De wedstrijdincidenten begaan tijdens een wedstrijd op de nationale kalender, regionale kalender
of (inter)clubwedstrijden worden beoordeeld en bestraft volgens de artikelen 12.11.010 en
volgende.
Uitgezonderd bijzondere bepalingen worden de andere overtredingen van de KNWU-reglementen
beoordeeld en bestraft door de disciplinaire commissie van de KNWU volgens de hierna volgende
regels.
College van commissarissen
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12.12.005

Het college van commissarissen in een wedstrijd op de nationale- of regionale kalender of elk
jurylid bij (inter)clubwedstrijden is competent om elke overtreding te beoordelen en te bestraffen
met inachtneming van de wedstrijd, die geconstateerd wordt tijdens de wedstrijd waarover zij de
controle uitoefent en die bestraft kan worden met een boete, een diskwalificatie, een startverbod of
een verwijdering uit de wedstrijd of een combinatie van deze straffen, met uitzondering van
overtredingen begaan door een KNWU-orgaan of een organisator.
Het college van commissarissen kan beoordeling van overtredingen overslaan indien zij er kennis
van nemen op het moment dat de overtreding al is opgeheven.

N
12.12.006

N
12.12.007

N
12.12.008

Het college van commissarissen mag een zaak niet behandelen tenzij:
de betrokkene gehoord is of,
de betrokkene geen gevolg geeft aan de oproep van de wedstrijdcommissarissen terwijl hij
wel ter plaatse aanwezig is.

De beslissingen van het college van commissarissen kennen geen beroepsmogelijkheid, behalve
indien er een boete hoger dan € 100,-- wordt opgelegd. Het beroep kan worden ingesteld bij de
disciplinaire commissie van de KNWU.

De beslissingen worden genoteerd in een proces verbaal van wedstrijdincidenten van het college
van commissarissen (of juryvoorzitter bij een (inter)clubwedstrijd). De voorzitter van het college
van commissarissen brengt het proces verbaal binnen 3 werkdagen na afloop van de wedstrijd ter
kennis van de KNWU. De nationale bond dient de boetesanctie uiterlijk tien werkdagen na
ontvangst van het hiervoor genoemde proces verbaal aan de betrokkene kenbaar te maken,
behalve als er, in het geval van een boete, een kopie van het proces verbaal met
ontvangstbevestiging aan de bestrafte persoon kon worden overhandigd. In dat geval dient de
boetesanctie binnen 1 maand na de wedstrijd aan de betrokkene te worden opgelegd.
In het geval een wedstrijdincident met een schorsing gesanctioneerd kan worden volgt de
procedure conform artikel N12.12.025 en verder.

N
12.12.009

N
12.12.010

N
12.12.011

N
12.12.012

N
12.12.013

2019

Tegen een beslissing, houdende een boete hoger dan € 100,-- kan beroep worden ingesteld bij de
disciplinaire commissie van de KNWU.

Het beroep moet aangetekend worden ingesteld binnen 30 dagen na de ontvangstbevestiging
behorende bij het proces verbaal van het wedstrijdincident ofwel de kennisgeving bedoeld in art.
N12.12.008.

Het beroep bij de disciplinaire commissie schort de uitvoering van de beslissing van het college
van commissarissen op.

De beslissing van de disciplinaire commissie in beroep staat niet open voor een ander beroep.

Disciplinaire commissie
Uitgezonderd bijzondere bepalingen is de disciplinaire commissie competent om te oordelen en te
straffen bij overtredingen van de Statuten en Algemeen Reglement van de KNWU, de KNWU
reglementen voor de wielersport voor wedstrijden op de nationale- en regionale kalender en
(inter)clubwedstrijden. De commissie verklaart zich echter niet ontvankelijk indien hetzelfde
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incident is beoordeeld door het college van commissarissen op grond van artikel 12.12.005,
onverlet haar competentie in geval van beroep tegen een beslissing van het college van
commissarissen.
N
12.12.014

N
12.12.015

N
12.12.016

N
12.12.017

N
12.12.018

N
12.12.019

N
12.12.020

N
12.12.021

2019

De beslissingen van de disciplinaire commissie kennen geen beroepsmogelijkheid, behalve indien
een schorsing van meer dan een maand of, niet in beroep, een boete hoger dan € 1.000,-- wordt
opgelegd. Het beroep kan worden ingesteld bij de commissie van beroep van de KNWU.

Als de overtreding slechts met een boete wordt of kan worden bestraft, dan kan de (disciplinaire
commissie van de) KNWU de betrokkene voorstellen de in het reglement voorziene boete te
betalen. In geval van betaling wordt de zaak gesloten.

De disciplinaire commissie van de KNWU wordt samengesteld uit een voorzitter en een aantal
leden benoemd door het bestuur van de KNWU. Elke zaak waarbij een schorsing kan worden
opgelegd zal behandeld worden tijdens een hoorzitting door een formatie van drie of vier leden,
aangewezen door de voorzitter van de disciplinaire commissie. Elk lid met een direct of indirect
belang in de betreffende zaak, dient zich te laten vervangen.

De disciplinaire commissie van de KNWU voert de competentie van het bestuur uit om sancties op
te leggen aan organisatoren, persoonlijke leden, leden verenigingen, leden stichtingen of andere
rechtspersonen welke lid of aangesloten zijn bij de KNWU.
De competentie van het bestuur in het sanctioneren van (bestuurs)organen van de KNWU en/of
belangenverenigingen kan niet worden gedelegeerd.
De betrokkenen worden uitgenodigd hun verweer te voeren per aangetekende brief, waarin de
verweten feiten genoemd worden en die minimaal twee weken voor de zittingsdatum wordt
verzonden.
Zij kunnen inzage krijgen in het dossier en op hun kosten een kopie ontvangen.
Binnen 8 dagen na ontvangst van de oproep kunnen zij de namen opgeven van getuigen en
deskundigen, die zij gehoord willen zien. Reiskosten van deze mensen zijn voor hun rekening. Zij
dragen ook zorg voor hun uitnodiging.

De voorzitter van de commissie bepaalt de plaats en datum van de hoorzitting waarbij de partijen
gehoord zullen worden, tenzij alle partijen afzien van een hoorzitting.
In principe vinden de hoorzittingen plaats in het kantoor van de KNWU en, voor zover mogelijk,
wordt alles betreffende een zaak gedurende dezelfde dag gehoord.
Tijdens de hoorzitting kan de betrokkene zijn verweer voeren, mondeling of schriftelijk, en zich
door een raadsman naar keuze laten bijstaan.
De disciplinaire commissie kan eenieder oproepen en horen, waarvan het horen haar zinvol lijkt.
De kosten daarvan zijn voor rekening van de KNWU, behalve als de disciplinaire commissie
anders beslist.

De uitspraak van de disciplinaire commissie zal schriftelijk worden uitgebracht, gemotiveerd en
ondertekend door de voorzitter van de commissie. Zij zal per aangetekende brief aan de
betrokkene worden gezonden.

De taal waarin de procedure gevoerd wordt is Nederlands.
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N
12.12.022

N
12.12.023

N
12.12.024

N
12.12.025

N
12.12.026

N
12.12.027

2019

Indienen van een beroep bij de disciplinaire commissie
Het beroep (bij een boete hoger dan € 100,--) moet worden ingesteld binnen 30 dagen na
ontvangst van de kopie van het proces verbaal van het wedstrijdincident met ontvangstbevestiging
of de kennisgeving bedoeld in artikel 12.12.008.
Elk beroep dat bij de disciplinaire commissie wordt ingediend moet worden gedeponeerd in een
schriftelijk verweer waarin:
(1) de achternaam en de voornaam of benaming van de indiener en zijn/haar licentienummer.
(2) het volledige adres en de woonplaats van de indiener
(3) de strekking van het beroep waarin, zonodig gespecificeerd, de gewraakte uitspraak
van de disciplinaire commissie met de plaats en datum van de betreffende wedstrijd.
(4) de argumenten, motieven en/of bewijsvoering van het beroep.
(5) de ondertekening van de indiener
(6) een lijst van de bijlagen die met het beroep worden meegezonden
De onder 1, 2, 3, 4 en 5 genoemde onderdelen zijn verplicht en bij ontbreken daarvan wordt
het beroep niet in aanmerking genomen.

Het beroep moet gericht zijn aan disciplinaire commissie van de KNWU en verzonden worden naar
het hoofdkantoor van de KNWU.

Een ieder die bij de disciplinaire commissie beroep aantekent dient binnen 10 dagen na
verzending van het beroep een protesttarief (zie: tarieven in de Jaarlijkse Besluiten) te deponeren
op een speciale KNWU rekening. Het beroep wordt niet in overweging wordt genomen indien
hieraan niet is voldaan.
Procedure bij de KNWU betreffende wedstrijdincidenten met schorsing tot gevolg.
De procedure van de KNWU met betrekking tot de overtredingen, bedoeld in artikel N12.12.001,
welke een schorsing tot gevolg kunnen hebben, dient voor de licentiehouders minimaal de
volgende rechten van verdediging te waarborgen:
schriftelijke oproep, waarin de verweten feiten worden aangegeven
inzage in het proces verbaal van het wedstrijdincident
hoorzitting, waarin de belanghebbende zijn verdediging schriftelijk of mondeling kan doen
bijstand door een raadsman van zijn keuze
recht om getuigen en deskundigen te laten horen
openbare zitting, behoudens gemotiveerde beslissing anderszins
schriftelijk en gemotiveerd besluit.

De disciplinaire commissie van de KNWU dient de procedure inzake wedstrijdincidenten met
schorsing tot gevolg te starten binnen vijf werkdagen na kennisname van de feiten en uiterlijk
binnen 15 werkdagen na afloop van de wedstrijd.
De beslissing van de disciplinaire commissie dient binnen een termijn van twee maanden vanaf
het moment dat de KNWU kennisnam van de feiten te worden genomen, tenzij door een
gerechtvaardigde vertraging de hoorzitting op een later tijdstip plaatsvindt. De uitspraak van de
disciplinaire commissie wordt per aangetekende brief aan de betrokkene kenbaar gemaakt.
Tegen een uitspraak van de disciplinaire commissie van een schorsing die meer bedraagt dan één
maand kan een beroep worden ingesteld bij het beroepsorgaan.

Procedure bij de KNWU betreffende andere overtredingen van de KNWU-reglementen
De disciplinaire procedure van de KNWU met betrekking tot de overtredingen, bedoeld in artikel
12.12.002 (andere overtredingen van de KNWU-reglementen) dient voor de licentiehouders
minimaal de volgende rechten van verdediging te waarborgen:
schriftelijke oproep, waarin de verweten feiten worden aangegeven
inzage in het dossier
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N
12.12.028

N
12.12.029

N
12.12.030

N
12.12.031

hoorzitting, waarin de belanghebbende zijn verdediging schriftelijk of mondeling kan doen
bijstand door een raadsman van zijn keuze
recht om getuigen en deskundigen te laten horen
openbare zitting, behoudens gemotiveerde beslissing anderszins
schriftelijk en gemotiveerd besluit.

Het bestuur van de KNWU heeft het recht tussenbeide te komen in een hangende disciplinaire
procedure bij de organen van de KNWU en haar mening te geven.

De licentiehouder, die inzake opgelegde sancties voor overtredingen van de reglementen van de
KNWU in eerste aanleg, geen mogelijkheid heeft om beroep aan te tekenen, kan, als hem in
tweede aanleg een schorsing van een maand of langer is opgelegd, beroep instellen bij de
commissie van beroep.

De disciplinaire commissie van de KNWU is verplicht een disciplinaire procedure te starten jegens
betrokken licentiehouders, telkens wanneer zij kennis neemt van een overtreding van de KNWUreglementen waarvoor artikel 12.12.002 (andere overtredingen van de KNWU reglementen) geldt.

De disciplinaire commissie van de KNWU dient de procedure inzake andere overtredingen van de
reglementen van de KNWU te starten binnen twee weken na kennisname van de feiten. De
beslissing van de disciplinaire commissie in eerste aanleg dient binnen een termijn van twee
maanden vanaf het moment dat de KNWU kennisnam van de feiten te worden genomen. Zonodig
dient de uitspraak in beroep binnen een termijn van maximaal drie maanden vanaf datzelfde
moment, vermeerderd met de beroepstermijn, te hebben plaatsgevonden.
De betreffende licentiehouder dient, ingeval van aanhoudende vertraging, ofwel betreffende de
oproep, ofwel door het verloop van de procedure, te verschijnen voor het college van beroep op
verzoek van de laatste. De beslissing van het college van beroep is niet vatbaar voor hoger
beroep. De kosten van deze procedure worden ten laste van de KNWU gebracht.

N
12.12.032

Hoorzitting
De voorzitter van de commissie bepaalt de plaats en datum van de hoorzitting waarbij de partijen
en, zo nodig, deskundigen en getuigen gehoord zullen worden, tenzij alle partijen afzien van een
hoorzitting.
In principe vinden de hoorzittingen plaats in het kantoor van de KNWU en, voor zover mogelijk,
wordt alles betreffende een zaak gedurende dezelfde dag gehoord.

N
12.12.033

Commissie van beroep
Behoudens andersluidende bepalingen kan tegen een beslissing van de disciplinaire commissie
van de KNWU betreffende een lid (rechtspersoon) van de KNWU een beroep worden ingesteld bij
de commissie van beroep van de KNWU (zie Hoofdstuk 14).

N
12.12.034

N
12.12.035

N
12.12.036

2019

Het beroep dient binnen dertig dagen na bekendmaking van de genomen beslissing te worden
ingesteld.

Het beroep wordt, afhankelijk van het geval, ingesteld tegen de beslissing van de disciplinaire
commissie van de KNWU of tegen beslissingen van (bestuursorganen van) de KNWU.

Het beroep bij de commissie van beroep schort de uitvoering van de genomen beslissing niet op.
Degene die beroep instelt kan bij de voorzitter van de commissie van beroep wel een verzoek om
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schorsende werking indienen.

Hoofdstuk 13: Geschillen
§ 1 Algemeen
N
12.13.001

N
12.13.002

N
12.13.003

N
12.13.004

N
12.13.005

Met uitzondering van de geschillen waarnaar in artikel 12.13.004 wordt verwezen, worden alle
geschillen tussen licentiehouders van de KNWU, (persoonlijke) leden, leden rechtspersonen of
(bestuurs)organen van de KNWU die onderworpen zijn aan de statuten en reglementen van de
KNWU over de toepassing of interpretatie inzake de bepalingen daarvan, voorgelegd aan de
disciplinaire commissie van de KNWU.

De aangelegenheid moet worden aangeboden in een verzoekschrift. De procedure wordt
vastgesteld door de Disciplinaire Commissie van de KNWU in overeenstemming met de principes
van arbitrage en rekening houdend met de aard van het geschil.

Tegen de uitspraak van de Disciplinaire Commissie van de KNWU is geen beroep mogelijk en
deze is bindend voor de partijen.

Geschillen waarbij het Hoofdbestuur van de KNWU partij is worden voorgelegd aan de Commissie
van Beroep.

Licentiehouders en andere partijen die onderworpen zijn aan de statuten en reglementen van de
KNWU moeten alle geschillen en verschillen van mening voorleggen aan de autoriteiten zoals
bepaald in die statuten of reglementen.
Elke persoon, organisatie of entiteit die weigert de condities van de beslissing binnen redelijke
termijn uit te voeren wordt geschorst van rechten tot aan deze condities volledig is voldaan.

N
12.13.006

N
12.13.007

Er mag pas een beroep worden ingesteld bij het openbaar gerechtshof, als alle middelen waarin
de statuten en reglementen van de KNWU voorzien, zijn uitgeput.

Ieder proces dat de KNWU wordt aangedaan voor een rechtbank moet exclusief ingediend worden
bij de relevante rechtbank van het administratieve district waar het hoofdkantoor van de KNWU is
gehuisvest, ook als er rechtsvervolging van een derde partij bij betrokken is. De eiser mag geen
baat hebben van welke relatie dan ook.

Hoofdstuk 14: Procedure Commissie van Beroep
§ 1 Samenstelling van de commissie van beroep
N
12.14.001

N
12.14.002

2019

Behoudens als hierna aangegeven, worden aangelegenheden die voor de commissie van beroep
worden gebracht gehoord door de voorzitter en twee zittende beoordelaars.

Elk lid van de commissie van beroep met een persoonlijk belang wordt teruggetrokken c.q.
vervangen.
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N
12.14.003

N
12.14.004

Ieder verzoek om een lid van de commissie uit te sluiten uit preventieve overwegingen zowel als
elk voorval aangaande de samenstelling van de commissie wordt afgehandeld door de voorzitter,
of, als het hem zelf betreft, door zijn eerste plaatsvervanger.

Zo nodig wordt het betreffende lid vervangen door zijn eerste plaatsvervanger en, als die
verhinderd is, door zijn tweede plaatsvervanger.
Als ook de tweede plaatsvervanger verhinderd is, wordt hij vervangen door een van de andere
plaatsvervangers in de volgende volgorde: eerste en tweede vervanger van de voorzitter en
vervolgens eerste en tweede vervanger van de andere beoordelaar.
§ 2 Procedure

N
12.14.005

N
12.14.006

N
12.14.007

N
12.14.008

Indienen van een beroep of zaak
Elk beroep (bij een schorsing van meer dan 1 maand of een boete hoger dan € 5.000,--) of elke
zaak die bij de commissie van Beroep wordt ingediend moet worden gedeponeerd in een petitie
waarin genoemd wordt:
(1) de achternaam en de voornaam of benaming van de eiser
(2) het volledige adres van de woonplaats of het hoofdkantoor van de eiser
(3) zonodig, het gekozen adres waar naartoe alle communicatie inzake de procedure kan
worden gezonden.
(4) de strekking van de petitie waarin, zonodig, gespecificeerd, de gewraakte uitspraak met
zijn datum, het gezaghebbend orgaan dat de uitspraak deed en diens conclusie.
(5) de partij(en) tegen wie de petitie wordt ingebracht
(6) de redenen van de petitie
(7) de ondertekening van de eiser
(8) een lijst van de bijlagen die met de petitie worden meegezonden
De onder 1, 2, 4, 5, 6, en 7 genoemde onderdelen zijn verplicht en bij ontbreken daarvan wordt het
beroep niet in aanmerking genomen.

De petitie moet in viervoud worden ingediend plus zo veel bijkomende afschriften als er
tegenpartijen zijn. Het moet gericht zijn aan de commissie van Beroep en verzonden worden naar
het hoofdkantoor van de KNWU.

Een ieder die beroep aantekent dient binnen 10 dagen na verzending van het beroep een
beroepstarief (zie: tarieven in de Jaarlijkse Besluiten) te deponeren op een speciale KNWU
rekening. Het beroep wordt niet in overweging genomen indien hieraan niet is voldaan.

na ontvangst van het beroepstarief zal het secretariaat van de KNWU, aangetekend en met
bevestiging van ontvangst, een afschrift van de petitie aan elke gedaagde toezenden. Het
secretariaat zendt tevens 3 afschriften van de petitie aan de voorzitter van de commissie van
Beroep.
(Gewijzigd: 18.05.07)

N
12.14.009

Samenstelling van de commissie
De voorzitter van de commissie van Beroep zal na ontvangst van de petitie de aanklager en de
gedaagden informeren over de identiteit van de commissieleden die betrokken worden bij het
horen van de zaak. Deze aankondiging wordt aangetekend verzonden met bevestiging van
ontvangst.

N
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12.14.010

N
12.14.011

N
12.14.012

N
12.14.013

N
12.14.014

N
12.14.015

N
12.14.016

N
12.14.017

N
12.14.018

N
12.14.019

2019

Elk bezwaar tegen de samenstelling van de commissie dient binnen 14 dagen na ontvangst van de
aankondiging te worden ingediend en geadresseerd aan de voorzitter van de commissie van
Beroep, met afschrift aan de gedaagden. Het bezwaar wordt niet in aanmerking genomen indien
hieraan niet is voldaan.

De voorzitter van de commissie van Beroep zal binnen een maand tot een uitspraak komen. Elke
partij kan zijn opmerkingen aan hem voorleggen onder voorwaarde dat ook een afschrift daarvan
aan de andere partijen wordt gezonden. De partijen kunnen tevens mondeling gehoord worden
voor zover dat door een van hen feitelijk wordt verlangd.

De uitspraak van de voorzitter van de commissie van Beroep wordt bekendgemaakt zoals
aangegeven in artikel N12.14.035.
Presenteren van de zaak
De gedaagden moeten hun verweerschrift en ondersteunende bewijs of getuigenis binnen een
maand aanbieden.
Deze periode gaat in op de datum van verzending van de petitie aan de gedaagde of, zonodig,
vanaf de datum waarop over het besluit van de samenstelling van de commissie is
gecommuniceerd.

De aanklager, voorzover dat niet de disciplinaire commissie is, kan binnen een maand vanaf de
datum van verzending reageren op het verweerschrift.
De disciplinaire commissie van de KNWU zal, in het geval van een schorsing naar aanleiding van
een wedstrijdincident of overtreding van de reglementen van de KNWU, het eventuele proces
verbaal, het verslag van de hoorzitting en de beargumenteerde uitspraak van de disciplinaire
commissie binnen een maand aanbieden.

Als partijen in verschillende landen gevestigd zijn worden de bovengenoemde perioden verlengd
met 15 dagen.

Aan de zaak gerelateerde verdediging en ondersteunend bewijs, dat niet binnen deze perioden
wordt aangeboden, zal automatisch buiten de overwegingen worden gehouden, tenzij wederzijds
door alle partijen anders wordt overeengekomen.

De voorzitter kan de periodes verlengen indien rekening moet worden gehouden met
omstandigheden.
In spoedeisende gevallen kan hij ook de periodes inkorten.

Elke partij verzendt zijn verdediging en ondersteunende bewijzen zowel als iedere andere
communicatie, gericht aan de commissie van Beroep, aan elk van de leden van de commissie en
aan elke andere betrokken partij.

De aanklager en de andere partijen hebben het recht om het dossier inzake de uitspraak op het
ingestelde beroep in te zien, zowel op het hoofdkantoor van de KNWU als op een door de
voorzitter van de commissie vastgestelde andere plaats.
Iedere partij kan, voor eigen rekening, een afschrift verkrijgen.
Bovendien is het dossier ter inzage beschikbaar tijdens de hoorzitting.
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N
12.14.020

N
12.14.021

N
12.14.022

N
12.14.023

N
12.14.024

N
12.14.025

N
12.14.026

N
12.14.027

N
12.14.028
N
12.14.029

Alle autoriteiten en licentiehouders van de KNWU en van andere Nationale Federaties moeten aan
de voorzitter elk document of informatie overdragen, voor zover hij dat nodig acht.

Elke partij die een getuige of deskundige wil laten horen dient de identiteit van deze persoon
uiterlijk bij het inzenden van het (laatste) verweerschrift bekend te maken en dient er zelf zorg
voor te dragen dat deze persoon of personen word(t/en) opgeroepen.
In dergelijke gevallen heeft de andere partij automatisch het recht om andere getuigen of
deskundigen te laten horen. Als diens laatste verweerschrift al is ingediend, moeten zij de
identiteit van de te horen personen zo spoedig mogelijk bekend maken.

De commissie van Beroep kan opdracht geven voor een onderzoek, een deskundige horen, een
bezoek brengen aan de plaats van de gebeurtenis, het persoonlijk verschijnen van partijen of
personen. De commissie kan het vertonen van documenten opeisen welke gehouden worden door
een van de betrokken partijen of een derde partij.

De commissie van Beroep kan geen documenten laten verifiëren, noch een standpunt innemen
inzake de echtheid van documenten. In dergelijke gevallen zal zij de partijen een bepaalde tijd
geven om een beroep in te stellen bij de daartoe wettelijk bevoegde instanties. De procedure wordt
geschorst tot de dag waarop de commissie van Beroep geïnformeerd is door de partij die deze
aangelegenheid als eerste afdoende heeft afgehandeld.

Elke onderzoeksmaatregel in opdracht van de commissie van Beroep moet worden uitgevoerd op
initiatief van de eerste partij die voor de kosten daarvan aansprakelijk is.
Zonodig kan de commissie besluiten om geen opdracht te geven voor een onderzoek tot de partij
die belang heeft binnen een bepaalde periode een voorschot deponeert om de kosten te dekken.

Indien een partij afziet van het presenteren van een verweerschrift, onderzoeksmaatregel of
hoorzitting, dient deze partij dit zo spoedig mogelijk bekend te maken.
Hoorzitting
De voorzitter van de commissie bepaalt de plaats en datum van de hoorzitting waarbij de partijen
en, zonodig, deskundigen en getuigen gehoord zullen worden, tenzij alle partijen afzien van een
hoorzitting.
In principe vinden de hoorzittingen plaats in het kantoor van de KNWU en, voor zover mogelijk,
wordt alles betreffende een zaak gedurende dezelfde dag gehoord.

Partijen en andere personen worden door de commissie opgeroepen per aangetekend schrijven,
minstens een maand voorafgaand aan de zitting, tenzij artikel N12.14.017 van toepassing is.

Hoorzittingen zijn openbaar tenzij de commissie anders beslist op verzoek van een van de partijen.

Elke partij heeft het recht om te worden vertegenwoordigd door een gevolmachtigde (advocaat) of
door een vertegenwoordiger met een geschreven volmacht. Hij kan worden vergezeld door elke
persoon van zijn keuze.
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12.14.030

N
12.14.031

N
12.14.032

N
12.14.033

N
12.14.034

N
12.14.035

N
12.14.036

N
12.14.037

N
12.14.038

N
12.14.039

N
12.14.040

2019

Elke partij zal worden gehoord, evenals elke opgeroepen getuige of deskundige. Inzake
disciplinaire aangelegenheden, heeft de aanklager recht op het laatste woord.

Uitgezonderd in het geval van een gerechtvaardigde verhindering, kan de commissie de zaak
horen en tot een uitspraak komen bij afwezigheid, indien een naar behoren opgeroepen partij niet
verschijnt.
Uitspraak
De uitspraak zal zo spoedig mogelijk na het sluiten van de beraadslagingen worden aangegeven.
De uitspraak wordt genomen bij meerderheid van stemmen.
Het vermeldt de identiteit van de partijen en bevat een korte samenvatting van de procedure.
Het vermeldt de identiteit van de commissieleden en wordt door hen ondertekend.

De uitspraak wordt gedateerd en toegelicht.
Zonodig geeft het de inbreuk op de bepalingen in de reglementen aan waarop het besluit is
gebaseerd.

Het origineel en de afschriften van de uitspraak worden ondertekend door elk commissielid dat de
uitspraak heeft genomen.

Een afschrift van de uitspraak zal aan elke partij worden gezonden door de voorzitter van de
commissie.
Het origineel van de uitspraak wordt door hem gedeponeerd bij het secretariaat van de KNWU.

Elke persoon, organisatie of autoriteit die, binnen een maand na in kennis te zijn gesteld van de
uitspraak, daar niet volledig uitvoering aan heeft gegeven, wordt automatisch geschorst zolang als
de uitspraak niet compleet is uitgevoerd.
Kosten
Het besluit vermeldt de kosten van de procedure.
De kosten worden gedragen door de verliezende partij(en) volgens de door de commissie van
Beroep vastgestelde specificatie.
De kosten omvatten in ’t bijzonder de onkosten en het honorarium van de commissieleden zoals
door hen vastgesteld.
Echter, in het geval van een beroep door een renner tegen een beslissing die hem persoonlijk en
individueel betreft, mogen de onkosten en honoraria van de leden van de commissie van Beroep
alleen bij degene die beroep aantekende in rekening worden gebracht als, door een bijzonder
gegronde uitspraak, besloten is dat het beroep lichtzinnig was of dat onkosten en honoraria
onnodig zijn opgelopen door de betreffende houding van degene die in beroep ging.
Onkosten en honoraria die op deze wijze niet in rekening kunnen worden gebracht bij een andere
partij in de zaak worden door de KNWU gedragen.

Onder voorbehoud van terugbetaling van de afrekening aan de aanklager door de verliezende
partij houdt de KNWU het beroepstarief vast.

De KNWU staat garant voor betaling van de onkosten en honoraria aan de leden van de
commissie van Beroep.
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N
12.14.041

N
12.14.042

N
12.14.043

Proceduretaal
De petitie moet gesteld zijn in de Nederlandse taal. De taal die voor de petitie gebruikt wordt is ook
de taal waarin de procedure wordt behandeld, behalve als de partijen anders overeenkomen. Alle
documenten betreffende de procedure moeten in die taal geschreven worden. De petitie is
ongeldig als hieraan niet is voldaan.

De commissie kan opdracht geven om bewijsstukken die in een andere taal geschreven zijn te
vertalen.

Tijdens hoorzittingen mogen de partijen een andere taal dan voor de procedure gebruiken, maar
zij dragen dan de kosten voor een gelijktijdige vertaling, waarin ook door hun eigen tolk kan
worden voorzien.
§ 3 Niet opschortende werking van het beroep

N
12.14.044

N
12.14.045

N
12.14.046

Een beroep bij de commissie van Beroep schort de uitvoering niet op van een uitspraak, genomen
op basis van de KNWU reglementen.

De aanklager kan een verzoek voor opschorting doen bij de voorzitter van de commissie van
Beroep. De voorzitter beslist daarover zo spoedig als mogelijk is. De aanklager wordt alleen
persoonlijk gehoord als hij daarom in zijn verzoek vraagt.

Het verzoek om opschorting moet worden gedaan in de beroepspetitie. Het verzoek wordt niet in
aanmerking genomen indien hieraan niet is voldaan.

Hoofdstuk 15(N):

Klachtenprocedure

§ 1 Algemene bepalingen
N
12.15.001

Werking reglement.
Een ieder die lid en licentiehouder is van de KNWU, daarvoor werkzaamheden verricht of
vrijwilliger is, valt onder de werking van dit reglement.
In samenhang met dit hoofdstuk zijn de gedragsregels, zoals omschreven in Titel 13,
hoofdstuk 5 van het reglement voor de wielersport, en de instelling van de klachtencommissie,
zoals omschreven in het reglement op de Commissies, artikel F1 t/m F2, van toepassing.

N
12.15.002

Meldplicht.
Een ieder die een redelijk vermoeden heeft dat ten aanzien van een persoon binnen de
KNWU, personeelslid, of ander persoon (seksuele) intimidatie plaatsvindt, is gehouden
daarvan melding te doen bij de klachtencommissie, de vertrouwenscontactpersoon of het
bestuur met inachtneming van de regels van dit reglement.
Een melding is een mondelinge of schriftelijke inhoudelijke beschrijving van het feitelijk
voorgevallen gedrag of van een situatie in het kader van (seksuele) intimidatie en welk gedrag
of situatie door de melder kenbaar wordt gemaakt aan:
a. de klachtencommissie;
b. de vertrouwenscontactpersoon;
c. het bestuur.

N

Vertrouwelijkheid.
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12.15.003

Een ieder die in het kader van het onderzoek naar aanleiding van een klacht of melding kennis
neemt van gegevens waarvan hij/zij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs kan
vermoeden, is verplicht tot geheimhouding daarvan. Deze verplichting geldt niet voor zover
enig wettelijk voorschrift bekendmaking verplicht stelt.

N
12.15.004

Juridische procedure.
Behandeling van een klacht of melding inzake wettelijk strafbaar gesteld (seksueel) gedrag door
de vertrouwenscommissie sluit een strafrechtelijke, civielrechtelijke en/of tuchtrechtelijke
procedure niet uit. Vice versa geldt hetzelfde. Een van de hiervoor genoemde juridische
procedures sluit een klachtenbehandeling niet uit.

N
12.5.005

De vertrouwenscontactpersoon.
Er is bij de KNWU ten minste één vertrouwenscontactpersoon die de klager verwijst naar een
vertrouwenspersoon (van NOC*NSF) en/of de klachtencommissie.
Het invullen van de functie van vertrouwenscontactpersoon is een verantwoordelijkheid van
het bestuur dan wel de directie van de KNWU.
De vertrouwenscontactpersoon informeert de betrokkene procedureel en verwijst hem/haar
zo spoedig mogelijk door naar een vertrouwenspersoon (van NOC*NSF) en/of de
klachtencommissie.
De vertrouwenscontactpersoon heeft niet de bevoegdheid de klacht of melding (bijvoorbeeld bij
een vermoeden van (seksuele) intimidatie of seksueel misbruik) zelf te onderzoeken.

N

§ 2. De klachtenprocedure.

12.15.006

Een klacht is een mondelinge of schriftelijke inhoudelijke beschrijving van het feitelijk
voorgevallen gedrag of van een situatie jegens de klager, waartegen de klager bezwaar heeft
in het kader van (seksuele) intimidatie en welk bezwaar kenbaar wordt gemaakt aan de
klachtencommissie.
Een klacht kan zowel schriftelijk als mondeling worden ingediend bij:
a. de klachtencommissie;
b. de vertrouwenscontactpersoon;
c. het bestuur.
Het indienen van een klacht impliceert dat aan de klachtencommissie uitdrukkelijk wordt verzocht
om de klacht in behandeling te nemen.

N
12.15.007

N
12.15.008

N
12.15.009

Bij een mondelinge klacht wordt aan de klager gevraagd of hij/zij zelf een schriftelijke klacht wil
indienen. Wanneer de klager dit niet doet wordt van een mondeling ingediende klacht terstond
door de ontvanger een verslag gemaakt, dat door de klager of diens wettelijke vertegenwoordiger
voor akkoord wordt ondertekend en waarvan hij/zij een afschrift ontvangt.

Indien de klacht bij het bestuur wordt ingediend, informeert het bestuur direct de
vertrouwenscontactpersoon. De vertrouwenscontactpersoon informeert de klager over de
procedure, verwijst, indien nodig, door naar een vertrouwenspersoon (NOC*NSF) en zorgt ervoor
dat de klacht bij de klachtencommissie terechtkomt.

Indien de klacht wordt ingediend bij een ander(e) orgaan/instantie dan de in artikel 12.5.006
hierboven genoemden, verwijst de ontvanger de klager terstond door naar de
vertrouwenscontactpersoon.

N
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12.15.010

N
12.15.011

N
12.15.012

N
12.15.013

N
12.15.014

N
12.15.015

N
12.15.016

N
12.15.017

N
12.15.018

Op de ingediende klacht wordt door de ontvanger de datum van ontvangst aangetekend. Is de
ontvanger niet de klachtencommissie, dan tekent de klachtencommissie in laatste instantie de
datum van ontvangst van de klacht aan.

De klacht bevat tenminste:
a. de naam en het adres van de klager;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van de klacht of melding;
d. de naam van de beklaagde of namen van de beklaagden;
en dient te zijn ondertekend.

De klachtencommissie onderzoekt eerst of zij ontvankelijk is de klacht in behandeling te nemen en
of de klacht voldoet aan de vormvoorschriften, te weten de vereisten zoals gesteld in het vorige
artikel 12.15.011.
Een klacht is niet-ontvankelijk indien:
a. er sprake is van niet verschoonbare termijnoverschrijding;
b. de klacht geen (seksuele) intimidatie betreft;
c. niet is voldaan aan de hoedanigheid van klager.

Indien niet is voldaan aan de gestelde vorm, wordt de klager in de gelegenheid gesteld het
verzuim binnen twee weken te herstellen. Is ook dan nog niet voldaan aan de gestelde vorm, dan
kan de klacht niet als zodanig in behandeling worden genomen. Is er naar het oordeel van de
klachtencommissie in een dergelijk geval wel sprake van een melding (zie artikel 12.5.002), dan is
zij bevoegd dienovereenkomstig te handelen.

Indien de klachtencommissie daartoe aanleiding ziet, kunnen klachten van meer dan één persoon
door de klachtencommissie worden gevoegd (samen, gelijktijdig behandeld).

Indien de klacht niet ontvankelijk is wordt de klacht niet door de klachtencommissie in behandeling
genomen. De klager ontvangt deze beslissing van de klachtencommissie schriftelijk en met
redenen omkleed uiterlijk binnen vier weken na indiening van de klacht.

Indien de klager dat nadrukkelijk verzoekt, wordt er naar gestreefd, voor zover redelijkerwijze
mogelijk is, diens anonimiteit te waarborgen. Degene die de klacht ontvangt, wijst de klager op de
mogelijke consequenties van het klachtenonderzoek.
De klachtencommissie neemt geen klachten in behandeling die langer dan 12 jaar 3 geleden zijn
ontstaan.

De klachtencommissie maakt van haar vergadering(en) een verslag. Het verslag van de
vergadering(en) van de klachtencommissie zijn niet openbaar.
§ 3 Klachtenbehandeling door de klachtencommissie.
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12.15.019

N
12.15.020

N
12.15.021

N
12.15.022

N
12.15.023

3

Na ontvangst van de klacht deelt de klachtencommissie de klager en de beklaagde binnen 10
werkdagen schriftelijk mee dat zij de klacht onderzoekt en informeert zij de betrokkenen over de
door haar te volgen procedure.

De klachtencommissie onderzoekt de klacht door klager en beklaagde te horen nadat de klacht
bij de commissie is ingediend. Deze hoorzitting vindt plaats binnen vier weken na ontvangst van
de klacht door de klachtencommissie. Deze termijn kan eenmaal worden verlengd met nog een
periode van maximaal vier weken.

De voorzitter bepaalt plaats en tijdstippen van de zitting waarin de klager en de beklaagde in de
gelegenheid worden gesteld te worden gehoord. De hoorzitting is besloten.

De klachtencommissie hoort afzonderlijk de klager die een klacht heeft ingediend, de beklaagde
tegen wie de klacht is ingediend en anderen, indien dit naar het oordeel van de commissie
noodzakelijk is.

Tijdens de behandeling van de klacht vindt geen confrontatie tussen klager en beklaagde plaats,
tenzij de klager anders verzoekt en de beklaagde daarmee instemt en de klachtencommissie dit
kan inpassen in haar onderzoek.

Dit is de juridische verjaringstermijn ex. artikel 70 lid 1 Wetboek van Strafrecht.

N
12.15.024

N
12.15.025

N
12.15.026

N
12.15.027

N
12.15.028
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Indien de klager daarom verzoekt, zal getracht worden dat hij/zij wordt gehoord door personen
van de sekse die zijn/haar voorkeur heeft.

Klager en beklaagde kunnen zich te allen tijde laten bijstaan door een door hen aan te wijzen
persoon (bijvoorbeeld vertrouwenspersoon of juridisch adviseur).

Van de hoorzitting wordt verslag gemaakt. Het verslag bevat:
a. de namen en de functies van de aanwezigen;
b. een zakelijke weergave van wat over en weer is gezegd.
De verslagen zoals bedoeld onder sub b worden door de betreffende personen die zijn gehoord
en de leden van de klachtencommissie ondertekend.
Weigert de persoon die gehoord is de ondertekening dan wordt daarvan in het verslag melding
gemaakt zo mogelijk met vermelding van redenen. Een afschrift van het verslag wordt aan de
persoon die is gehoord uitgereikt binnen één week na de hoorzitting.

Indien zulks naar het oordeel van de klachtencommissie wenselijk of mogelijk is formuleert zij
een onderzoeksopdracht voor een onderzoeker (zie § 4).

Indien de beklaagde weigert te worden gehoord, zal de klachtencommissie betrokkene per
aangetekend schrijven de klacht bekend maken en hem/haar uitnodigen daarop alsnog
schriftelijk of mondeling te reageren binnen een termijn van één week. Voldoet beklaagde ook
hieraan niet, dan zet de klachtencommissie haar onderzoek voort zonder met de toelichting van
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beklaagde rekening te (kunnen) houden.
§ 4 Inschakelen onderzoeker m/v.
N
12.15.029

N
12.15.030
N
12.15.031

N
12.15.032

N
12.15.033
N
12.15.034

N
12.15.035

N
12.15.036

N
12.15.037

N
12.15.038

De klachtencommissie kan besluiten het onderzoek (deels) te laten plaatsvinden door een
onderzoeker.

De klachtencommissie stelt een onderzoeker aan en formuleert diens opdracht.

De onderzoeker is voor de uitvoering van zijn taak uitsluitend verantwoording schuldig aan de
klachtencommissie.

De onderzoeker ontleent de legitimatie van zijn handelen aan de opdracht die hij krijgt van de
klachtencommissie en wordt door hen in de gelegenheid gesteld zijn taak naar behoren te
vervullen.

De onderzoeker rapporteert zijn bevindingen aan de klachtencommissie.

De onderzoeker is bevoegd tot het inwinnen van informatie bij klager, beklaagde,
vertrouwenscontactpersoon, eveneens bij getuigen en anderen, voor zover de uitvoering van zijn
taken dit noodzakelijk maakt. Hij neemt daarbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht ter
bescherming van de privacy van de direct betrokkenen.
Personen, zoals bedoeld in artikel 12.15.001 van dit reglement, die door de onderzoeker in het
kader van het onderzoek worden benaderd zijn verplicht de gevraagde informatie te verstrekken
en omtrent verzoek en informatieverstrekking geheimhouding in acht te nemen.

De onderzoeker stelt de klager en de beklaagde in de gelegenheid (nogmaals) te worden gehoord.
Het horen gebeurt zo mogelijk binnen tien dagen nadat de klachtencommissie opdracht heeft
gegeven de klacht te onderzoeken. Indien de klacht is ingediend door de wettelijke
vertegenwoordiger van een jeugdlid, wordt ook het jeugdlid gehoord, tenzij bijzondere
omstandigheden - met name gelegen in het persoonlijke belang van het jeugdlid - zich daartegen
verzetten.

Van het horen stelt de onderzoeker een verslag op dat door de persoon die gehoord is en
onderzoeker wordt ondertekend. Weigert de persoon die gehoord is de ondertekening, dan wordt
daarvan, zo mogelijk onder vermelding van de redenen, door de onderzoeker op het verslag
melding gemaakt. Het verslag van het horen van een minderjarig jeugdlid wordt door de wettelijke
vertegenwoordiger(s) getekend als zij bij het horen aanwezig zijn geweest. Indien dat niet het
geval is, tekent het minderjarig jeugdlid zelf.

De onderzoeker overhandigt zijn bevindingen en alle geproduceerde bescheiden aan de
klachtencommissie en licht zijn onderzoekresultaat zonodig mondeling toe.
§ 5 Intrekken van een klacht.

N

2019
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12.15.039

N
12.15.040

N
12.15.041

N
12.15.041a

De klager kan te allen tijde, lopende het onderzoek, de klacht intrekken. De klachtencommissie
stelt de onderzoeker en - voor zover noodzakelijk - het bestuur van de KNWU daarvan onverwijld
op de hoogte. Degene die de klacht intrekt doet dit schriftelijk of ondertekent een door de
klachtencommissie opgestelde verklaring omtrent het intrekken van de klacht.

De klachtencommissie gaat na of de klager mogelijk onder druk is gezet om de klacht in te
trekken.

Is er naar het oordeel van de klachtencommissie, na intrekking van de klacht, alsnog sprake van
een melding, dan is zij bevoegd dienovereenkomstig te handelen.

Als een door de klager ingetrokken klacht verder niet in behandeling wordt genomen door de
klachtencommissie, wordt beklaagde onmiddellijk schriftelijk op de hoogte gesteld van het feit dat
de klacht is ingetrokken.
§ 6 Besluit(en) van de klachtencommissie.

N
12.15.042

N
12.15.043

N
12.15.044

N
12.15.045

De klachtencommissie beraadslaagt en beslist achter gesloten deuren over haar conclusie(s) en
inzake dientengevolge te nemen maatregelen en/of sancties.

De klachtencommissie stelt de klager, de beklaagde, het bestuur van de KNWU en -indien van
toepassing- de betrokken KNWU organen, binnen vier weken nadat de laatste hoorzitting heeft
plaatsgevonden op de hoogte van haar besluit(en). Deze termijn kan éénmalig met vier weken
worden verlengd. Deze verlenging meldt de klachtencommissie met redenen omkleed aan de
klager, de beklaagde en het bestuur van de KNWU en -indien van toepassing- de betrokken
KNWU organen.
Besluiten van de klachtencommissie gaan vergezeld van de verslagen van de hoorzitting(en),
tenzij zwaarwegende belangen zich daartegen verzetten.
De klachtencommissie geeft in haar besluit(en) een gemotiveerd oordeel over het al dan niet
gegrond zijn van de klacht en deelt dit oordeel schriftelijk mee aan de klager, de beklaagde en het
bestuur van de KNWU.

De klachtencommissie kan, naast haar besluit(en), tevens aanbevelingen doen over de door het
bestuur van de KNWU te treffen preventieve of structurele maatregelen.
§ 7 Maatregelen en/of sancties

N
12.15.046

N
12.15.047

2019

Ten aanzien van leden, licentiehouders en personeel -met inachtneming van wettelijke bepalingenkunnen de maatregelen genomen worden zoals genoemd in artikel 12.11.022 t/m 12.11.040, in
artikel B 14 van het Algemeen Reglement van de KNWU en de navolgende maatregelen:
A. opzegging lidmaatschap;
B overplaatsen naar een andere functie;
C. ontslag.

Ten aanzien van niet-leden kunnen de navolgende maatregelen genomen worden:
a.
schriftelijke waarschuwing;
b. (tijdelijke) intrekking of vermindering van de toegangsregeling;
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c.
d.

ontzegging toegang;
verwijdering.

§ 8 Beroepsprocedure.
N
12.15.048

N
12.15.049

N
12.15.050

N
12.15.051

N
12.15.052

Klager en beklaagde kunnen schriftelijk beroep aantekenen tegen de besluiten van de
klachtencommissie, alsmede over de gevolgde procedure, bij een onafhankelijke
beroepscommissie.

Voor de instelling en samenstelling van de beroepscommissie gelden dezelfde eisen als voor de
klachtencommissie. Artikel F1 t/m F2 van het reglement op de Commissies is derhalve
overeenkomstig van toepassing op een in te stellen beroepscommissie.

Het beroep wordt door een gemotiveerd schrijven ingediend bij het bestuur van de KNWU binnen
twee weken na ontvangst door betrokkenen van de definitieve besluiten van de klachtencommissie

Dit beroep wordt binnen vier weken na ontvangst daarvan behandeld door een door het bestuur
van de KNWU in te stellen beroepscommissie. Deze termijn kan eenmaal worden verlengd met
een periode van nogmaals vier weken.

De beroepscommissie beslist binnen vier weken na ontvangst van het beroepschrift en doet
schriftelijk mededeling van haar beslissing aan de indiener van het beroepschrift.

N
12.15.053

De beroepscommissie informeert het bestuur over afwijzing dan wel honorering van het beroep.

N
12.15.054

Tegen het besluit van de beroepscommissie staat intern geen hoger beroep meer open.

N
12.15.055

Het beroep heeft geen opschortende werking wat betreft de door de klachtencommissie opgelegde
maatregelen en/of sancties.
§ 9 Rechtspositie klager en beklaagde.

N
12.15.056

N
12.15.057

N
12.15.058

N
12.15.059

2019

Het bestuur van de KNWU ziet erop toe dat de klager binnen de KNWU geen nadeel ondervindt
van het indienen van een klacht.

Wanneer een klacht ongegrond bevonden wordt door de klachtencommissie, ziet het bestuur er op
toe dat de beklaagde wordt gerehabiliteerd.

Een justitieel onderzoek bij justitie terzake van hetzelfde feit heeft geen opschortende werking, wat
betreft de door de klachtencommissie opgelegde maatregelen en/of sancties.

Ten aanzien van de gegevensverzameling is de wetgeving op het gebied van de
privacybescherming van toepassing.
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N
12.15.060

Lopende het onderzoek kunnen klager en beklaagde of hun gemachtigden inzage krijgen van de in
§ 3 bedoelde verslagen, op zijn of haar persoon betrekking hebbende.
§ 10 Overige bepalingen.

N
12.15.061

N
12.15.062

N
12.15.063

2019

De klachtencommissie houdt archief bij van alle bij haar ingediende klachten en zelf
geproduceerde rapporten. De gegevens uit het archief worden minimaal 12 jaar bewaard en zijn
niet voor derden toegankelijk. Het bestuur van de KNWU draagt zorg voor de vernietiging van de
dossiers.

Het bestuur van de KNWU, de klachtencommissie en de vertrouwenscontactpersoon dragen zorg
voor voldoende bekendmaking van de aanwezigheid van dit reglement aan alle belanghebbenden.
Binnen de KNWU wordt aan nieuwe (personeels)leden gemeld dat er binnen de organisatie een
klachtencommissie en vertrouwenscontactpersoon bestaan.

De KNWU zorgt ervoor dat een exemplaar van dit reglement op een voor alle belanghebbenden
toegankelijke plaats ter inzage ligt.
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