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Licentievoorwaarden KNRB
Artikel 1. – Begrippen –
Bondsbestuur: het bestuur van de KNRB;
KNRB: Koninklijke Nederlandsche Roeibond, de overkoepelende organisatie van de roeisport en de
roeiverenigingen in Nederland;
Licentie: een persoonsgebonden, door de KNRB afgegeven bewijs zoals bedoeld in artikel 6.4 van de
Statuten, dat de bevoegdheid aangeeft van de houder van de licentie tot het deelnemen aan één of
meerdere evenement(en) en/of wedstrijden die door of onder auspiciën van de KNRB worden
georganiseerd;
Licentiehouders: Licentiehouders zijn door de KNRB toegelaten personen die op basis van een
licentie als aangeslotene het recht hebben verkregen deel te nemen aan evenementen en/of
wedstrijden die door of onder auspiciën van de KNRB worden georganiseerd. Aan licentiehouders
kunnen bij overeenkomst of krachtens statuten of reglementen andere rechten en verplichtingen
worden toegekend of opgelegd;
Licentievoorwaarden: de regels met betrekking tot de licenties van de KNRB;
Register: de administratie van de gegevens van licentiehouders;
Reglementen: Reglementen van de KNRB;
Statuten: Statuten van de KNRB;
Tuchtreglement: Tuchtreglement van de KNRB.

Artikel 2 – Licenties –
2.1 In het licentiesysteem van de KNRB worden verschillende categorieën met bijbehorende licenties
onderscheiden. Het bondsbestuur stelt de categorieën vast en tevens de voor de licenties geldende
tarieven en voorwaarden. De vaststelling of wijziging van de voorwaarden met betrekking tot de
deelname aan wedstrijden dient vooraf ter goedkeuring aan de algemene vergadering te worden
voorgelegd. De vastgestelde categorieën licenties worden opgenomen in bijlage A bij deze
licentievoorwaarden.
2.2 Een licentie wordt door het bondsbestuur verstrekt op basis van een door de aanvrager volledig
ingevuld aanvraagformulier dat door de KNRB - al dan niet digitaal - ter beschikking wordt gesteld.
Indien de aanvraag niet correct of volledig is, wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.
2.3 Een licentiehouder is geen lid van de KNRB. Licentiehouders zijn gebonden aan de statuten,
reglementen, uitvoeringsreglementen, gedragscodes (waaronder de Code Ongewenste
Omgangsvormen) en besluiten van de KNRB, behoudens wanneer zij daarvan expliciet zijn
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uitgezonderd of wanneer dit naar redelijke maatstaven onaanvaardbaar of niet passend zou zijn. Een
licentiehouder heeft binnen de KNRB geen stemrecht.
2.4 De maatregelen en procedures als genoemd in Hoofdstuk X van het Reglement van
Roeiwedstrijden zijn op licentiehouders van toepassing.
2.5 Licentiehouders zijn verplicht om:
















te aanvaarden dat de tuchtrechtspraak op het gebied van doping uitsluitend is
voorbehouden aan de aanklager van het Instituut Sportrechtspraak, de tuchtcommissie en
de commissie van beroep van het Instituut Sportrechtspraak;
te aanvaarden dat met betrekking tot de aan het Instituut Sportrechtspraak opgedragen
(tucht)rechtspraak de met het Instituut Sportrechtspraak overeengekomen reglementen
gelden als de van toepassing zijnde reglementen van de KNRB, welke reglementen door het
bestuur van het Instituut Sportrechtspraak worden vastgesteld en gewijzigd;
de toepassing van het Nationaal Dopingreglement Nederlandse Sport (Dopingreglement) en
het Tuchtreglement en – voor dopingovertredingen – het tuchtreglement van het Instituut
Sportrechtspraak, zoals die thans luiden of te eniger tijd in gewijzigde vorm luiden, te
aanvaarden en de daaruit voortvloeiende verplichtingen na te leven en om - indien vereist aan de uitvoering van die bepalingen medewerking te verlenen;
te aanvaarden dat overtredingen van dopingbepalingen worden berecht door de aanklager,
de tuchtcommissie van het Instituut Sportrechtspraak en door de commissie van beroep van
het Instituut Sportrechtspraak met inachtneming van het Dopingreglement en het
tuchtreglement van het Instituut Sportrechtspraak met inbegrip van de daarvan deel
uitmakende Bijlagen, waaronder - maar niet uitsluitend - de Bijlage Dispensaties en de Bijlage
Whereabouts, alsmede de door de Internationale federatie(s) van toepassing verklaarde
sportspecifieke dopingbepalingen;
de beslissingen (besluiten en beschikkingen) van de Dopingautoriteit, uitsluitend voor zover
deze voortvloeien uit de Wet uitvoering antidopingbeleid en het Nationaal Dopingreglement
te aanvaarden en na te leven (met behoud van het recht van bezwaar en/of beroep). Hiertoe
behoren in elk geval de beslissingen die zijn opgenomen in Bijlage B;
de beslissingen van de volgende door de Dopingautoriteit ingestelde commissies te
aanvaarden en na te leven (met behoud van het recht van bezwaar en/of beroep):
▪ Geneesmiddelen Dispensatie Sportercommissie (GDS-commissie);
▪ GDS-beroepscommissie;
▪ Commissie Naleving Dopingsancties (CND);
▪ Beroepscommissie Naleving Dopingsancties;
en eventuele nieuwe, uitsluitend uit verplichtingen op basis van de World Anti-Doping Code
voortvloeiende, op te richten commissies ten behoeve van het dopingcontroleproces (zoals
bedoeld in de Wet uitvoering antidopingbeleid);
in geval van (verdenking van een) overtreding van het Dopingreglement en/of het
Tuchtreglement of – in geval van een dopingovertreding – het tuchtreglement van het
Instituut Sportrechtspraak - te allen tijde en zonder enig voorbehoud volledig de
toepasselijkheid van het Dopingreglement en/of de tuchtrechtspraak van de KNRB, zoals
neergelegd in of vanwege de statuten van de KNRB, te aanvaarden;
de sancties, die op grond van dit Dopingreglement en / of Tuchtreglement / of
tuchtreglement van het Instituut Sportrechtspraak worden opgelegd, bij onherroepelijk
worden van deze sancties, te aanvaarden, en
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alle KNRB – regelgeving, zoals die thans luidt of eniger tijd in gewijzigde vorm luidt, te
aanvaarden en daaruit voortvloeiende verplichtingen na te leven en om -indien vereist - aan
de uitvoering van die bepalingen medewerking te verlenen.

2.6 De beslissing op een aanvraag van een licentie wordt zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen
twee maanden na het in behandeling nemen van de aanvraag genomen. De aanvrager wordt
schriftelijk of digitaal in kennis gesteld van de beslissing op de aanvraag.
2.7 Het bondsbestuur kan besluiten tot het niet verstrekken van een licentie indien de aanvrager niet
aan de gestelde voorwaarden voldoet of het bondsbestuur andere gegronde redenen heeft om een
licentie te weigeren. De aanvrager wordt van de reden(-en) in kennis gesteld.
Artikel 3 – Geldigheid van licenties –
3.1 De geldigheidsduur van een licentie kan per categorie verschillen en wordt bij het verstrekken
van de licentie vermeld.
3.2 Een licentie is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.

Artikel 4 – Voorwaarden –
4.1 Om in aanmerking te komen voor een licentie dient de aanvrager:
a)
b)
c)
d)

een (digitale) aanvraag te doen, met opgave van de gevraagde gegevens;
het vastgestelde tarief voor het verkrijgen van de licentie te voldoen;
16 jaar of ouder te zijn of toestemming te hebben van zijn wettelijk vertegenwoordiger;
te verklaren kennis te hebben genomen van de privacyverklaring van de KNRB en akkoord te
gaan met de licentievoorwaarden.

4.2 Het bondsbestuur kan voor bepaalde categorieën licenties aanvullende voorwaarden stellen. De
per categorie geldende voorwaarden zijn opgenomen in de Bijlage A.

Artikel 5 – Verlengen van een licentie –
5.1 De geldigheidsduur van een licentie kan op verzoek van de licentiehouder worden verlengd. Aan
het verlengen van de geldigheidsduur van een licentie kunnen door het bondsbestuur (aanvullende)
voorwaarden worden gesteld.
5.2 De licentiehouder kan tevens een verzoek indienen voor het verkrijgen van een andere licentie
volgens de reguliere aanmeldprocedure.
5.3 De verantwoordelijkheid voor het verlengen van de licentie ligt bij de licentiehouder. De KNRB
stuurt vooraf een bericht over het verlopen van de licentie.

Artikel 6 – Intrekken van een licentie –
De KNRB behoudt zich het recht voor een licentiehouder zijn of haar licentie te ontnemen indien:
a) de Licentiehouder handelt in strijd met de statuten, reglementen, uitvoeringsreglementen,
gedragscodes of besluiten van de KNRB;
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b) de Licentiehouder door gedrag, handelen, of uitlatingen handelt in strijd met de normen en
waarden die de KNRB voorstaat;
c) de Licentiehouder de licentie door een ander laat benutten;
d) de Licentiehouder anderszins handelt in strijd met deze Licentievoorwaarden.
Artikel 7 – Bezwaar –
Tegen besluiten met betrekking tot het (niet) in behandeling nemen van een aanvraag, het (niet)
verlenen, weigeren, intrekken of (niet) verlengen van een licentie genomen op basis van deze
licentievoorwaarden kan bezwaar worden gemaakt bij de KNRB. Het bondsbestuur beslist op het
bezwaar met inachtneming van de algemene regels van een goede procesorde.
Artikel 8 – Wijzigingen –
8.1 Het bondsbestuur mag deze licentievoorwaarden wijzigen op een door het bondsbestuur te
bepalen datum. De wijziging van de voorwaarden met betrekking tot de deelname aan wedstrijden
dient vooraf ter goedkeuring aan de algemene vergadering te worden voorgelegd. De KNRB zal op de
website van de KNRB de wijzigingen en de geldende versie van deze voorwaarden publiceren.
Tariefwijzigingen gaan in op 1 januari van het volgende jaar.
8.2 Wijzigingen in de gegevens van de licentiehouder die van invloed zijn op de licentie dienen
onmiddellijk te worden doorgegeven aan de KNRB.

Artikel 9 – Tussentijdse beëindiging –
De licentiehouder kan een verkregen licentie niet tussentijds beëindigen en verplicht zich aan alle
verplichtingen die aan een licentiehouder worden gesteld te voldoen gedurende de volledige
geldigheidsduur van de licentie.
Artikel 10 – Tarieven –
De tarieven voor het verkrijgen van een licentie worden eenmaal per jaar door het bondsbestuur
vastgesteld voor het volgende jaar en gepubliceerd op de website.

Artikel 11 – Betaling –
11.1 De betaling van het tarief voor een licentie kan alleen plaatsvinden d.m.v. de afgifte van een
eenmalige machtiging voor een automatische incasso of een andere door de KNRB aan te wijzen
betaalmethode.
11.2 De betalingsverplichtingen blijven bestaan nadat de geldigheid van de licentie door de KNRB is
opgeschort of beëindigd.

Artikel 12 – Slotbepalingen –
12.1 De licentiehouder is zelf verantwoordelijk voor het voldoen en blijven voldoen aan de
voorwaarden voor het verkrijgen van de licentie en de regels en voorwaarden die gelden voor het
deelnemen aan evenementen en/of wedstrijden onder auspiciën van de KNRB.
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12.2 Uitgifte van een licentie is geen garantie dat een persoon voldoet aan de voorwaarden voor
deelname aan een roeiwedstrijd.
12.3 De gegevens van licentiehouders worden opgenomen in het register van de KNRB en kunnen indien dit noodzakelijk is gelet op het doel waarvoor de gegevens worden verwerkt - aan andere
organisaties worden verstrekt, waaronder NOC*NSF en externe organisatoren van evenementen en
wedstrijden die onder auspiciën van de KNRB worden georganiseerd. Onder meer voert de KNRB in
het Case Management Systeem Sport (CMSS) van NOC*NSF (welke wordt beheerd door het Centrum
Veilige Sport Nederland), persoonsgegevens in naar aanleiding van signalen, meldingen c.q.
incidenten op het gebied van seksuele intimidatie en overig grensoverschrijdend gedrag van
licentiehouders. Deze informatie heeft als doel te komen tot een veilige(r) sportomgeving en
daarmee ook sportbeoefening. Dit gebeurt door het monitoren, registreren en rapporteren van
grensoverschrijdend gedrag in het CMSS. Deze gegevens mogen en zullen niet door de KNRB noch
door NOC*NSF voor andere doeleinden dan de hiervoor beschreven doeleinden worden aangewend
en worden ook niet aan derden verstrekt in welke vorm dan ook.
12.4 De KNRB kan foto- en/of ander beeldmateriaal van het evenement maken en de namen, fotoen/of ander beeldmateriaal van de deelnemers/licentiehouders publiceren in verband met de
verslaglegging, het vermelden van resultaten, uitslagen en/of de promotie van het evenement en/of
de KNRB. De KNRB zal voor uitsluitend promotiedoeleinden geen beeldmateriaal publiceren waarop
deelnemers/licentiehouders prominent/individueel in beeld zijn, tenzij hiervoor voorafgaand
toestemming is verleend.

12.5 De KNRB aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van de licentiehouder als gevolg
van deelname aan een evenement of wedstrijd.
12.6 De KNRB is niet verantwoordelijk voor de diensten en het privacybeleid van derden.
12.7 Vaststelling en wijziging van de licentievoorwaarden geschiedt door het bondsbestuur. De
vaststelling of wijziging van de voorwaarden met betrekking tot de deelname aan wedstrijden
behoeven voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering.
Het onderdeel W-licentie vastgesteld door de algemene vergadering op 30 november 2019 en
ingaand op 1 december 2019.
Licentievoorwaarden 1.10 vastgesteld door het KNRB bestuur op 14 februari 2020
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BIJLAGE A
Het Bondsbestuur heeft per 1 januari 2019 de volgende categorieën licenties vastgesteld:

Categorie
E1
(bedrijfsroeien)

Bevoegdheid
Recht op
deelname aan
bedrijfsvelden
op wedstrijden
georganiseerd
onder
auspiciën van
de KNRB.
Toegang tot
deelname aan
het bedrijfsroeiklassement
georganiseerd
door de KNRB.

Categorie
E2
(schoolroeien)

Categorie
E3
(indoorroeien)

Geldigheidsduur Lidmaatschap
Eén cyclus van
nee
wedstrijden
voor het
bedrijfsroeiklass
ement vanaf het
moment van
afgifte licentie
tot laatste
wedstrijd van de
cyclus.

Bevoegdheid
Recht op
deelname aan
NSRK
(Nationaal
Schoolroeikam
pioenschap)
georganiseerd
onder
auspiciën van
de KNRB

Geldigheidsduur
Eén evenement
in het jaar van
afgifte van de
licentie.

Bevoegdheid
Recht op
deelname aan
ergometerevenementen
georganiseerd
onder
auspiciën van
de KNRB

Geldigheidsduur
Afgifte voor één
evenement

Lidmaatschap
nee

Voorwaarden
Art. 4.1 a, b, c,
d

De gehele
ploeg moet als
geheel
herkenbaar
zijn tijdens de
wedstrijd. Dat
betekent dat
het tenue een
uniforme
uitstraling
moet hebben.
(Zie voor
regels uniform
het RvR)
Deelname op
eigen risico.
Voorwaarden
Art. 4.1 a, b, c,
d

Tarief
€ 50,(bij
inschrijving na
1
november kan
een
kortings
-tarief
worden
toegepast.

Tarief
Inschrijf
kosten
NSRK

Eisen tenue
conform
voorwaarden
NSRK
Deelname op
eigen risico.
Lidmaatschap
nee

Voorwaarden
Art. 4.1 a, b, c,
d
De kleur van
het tenue is
vrij te kiezen
de
reclameregels
van de KNRB
blijven van
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toepassing (zie
reglement
voor
roeiwedstrijde
n: RvR)
De
samenstelling
van het tenue
is minimaal
een korte
broek en een
T-shirt/ singlet

Categorie
W (wedstrijden)

Bevoegdheid
Deelname aan
wedstrijden
georganiseerd
onder
auspiciën van
de KNRB

Geldigheidsduur
Kalenderjaar
van afgifte
licentie.
Stilzwijgende
verlenging met
één
kalenderjaar,
behoudens
opzegging voor
15 december
van enig
kalenderjaar
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Lidmaatschap
nee

Deelname op
eigen risico.
Voorwaarden
Art. 4.1 a, b, c,
d

Deelname op
eigen risico

Tarief
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BIJLAGE B
Overzicht van beslissingen (besluiten/beschikkingen) van de Dopingautoriteit waaraan de
licentiehouder is gebonden.
1. De beslissing op een verzoek om dispensatie.
2. De beslissing om een sporter toe te voegen aan de topsportgroep (Registered Testing Pool),
alsmede de beslissing om een sporter die in de topsportgroep is opgenomen, uit die groep te
laten afvloeien.
3. De beslissing tot aanwijzing van een sporter bij wie in het kader van het dopingcontroleproces een
of meer lichaamsmonsters zullen worden afgenomen.
4. De beslissing dat een sporter of andere persoon zich niet heeft gehouden aan de voorwaarden
van
een aan hem/haar wegens het begaan van een dopingovertreding opgelegde periode van
uitsluiting, waaronder tevens dient te worden begrepen de beslissing inzake de gevolgen van het
niet naleven van de opgelegde periode van uitsluiting.
5. Het in rekening brengen van een tarief ter vergoeding van het uitvoeren van het
dopingcontroleproces.
6. De beslissing om een ‘strike’ toe te kennen wegens een whereabouts-fout.
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