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Concept STATUTEN 
KONINKLIJKE NEDERLANDSE HOCKEY BOND 

Gedateerd 15 mei 2017 
 
 
BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 
Artikel 1 
In deze statuten wordt verstaan onder:  
1. “algemene vergadering”, het orgaan van de gewone leden als bedoeld in artikel 2:40 

van het Burgerlijk Wetboek en artikel 21 van deze statuten; 
2. “begeleider”, iedere persoon die een lid in de ruimste zin van het woord begeleidt of 

voor die begeleiding verantwoordelijk is (waaronder in ieder geval begrepen het 
trainen, coachen of verzorgen op of rondom de plaats waar de sportbeoefening of de 
voorbereiding daarop plaatsvindt); 

3. “bijzondere leden”, de als zodanig – met inachtneming van het bepaalde in artikel 8 
van deze statuten en het huishoudelijk reglement – toegelaten stichtingen en 
verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid welke, zonder aan de competities van 
de KNHB deel te nemen, een aan of met de hockeysport nauw verwante doelstelling 
hebben; 

4. “bondsbestuur”, het orgaan als bedoeld in artikel 2:44 van het Burgerlijk Wetboek en 
artikel 14 van deze statuten, te weten het bestuur van de KNHB; 

5. “bondsbureau”, het bureau als bedoeld in artikel 17 van deze statuten; 
6. “bondscommissie”, een commissie die het bondsbestuur in de uitoefening van zijn 

taak bijstaat, waarvan de taak en de (wijze van) samenstelling is geregeld in het 
huishoudelijk reglement; 

7. “bondsjaar”, het verenigingsjaar als bedoeld in artikel 5 lid 2 van deze statuten; 
8. “bondsreglement”, het reglement als bedoeld in het huishoudelijk reglement; 
9. “buitengewone leden”, de (rechts)personen als bedoeld in artikel 6 lid 3 van deze 

statuten, die geen lid in de zin van de wettelijke bepalingen van Boek 2 van het 
Burgerlijk Wetboek zijn van de KNHB, die wel toegang tot de algemene vergadering 
hebben, waar zij – na daartoe toestemming van de voorzitter van de algemene 
vergadering verkregen te hebben – wel spreekrecht, maar geen stemrecht hebben en 
die (mede-)onderworpen zijn aan de statuten, reglementen en besluiten van de 
KNHB en zijn organen, waaronder met name is begrepen de tuchtrechtspraak, zoals 
blijkt uit artikel 11 van deze statuten; 

10. “commissie van beroep”, het orgaan van de KNHB als bedoeld in artikel 29 van deze 
statuten; 

11. “competities”, door de KNHB uitgeschreven of goedgekeurde reeksen van 
wedstrijden van een vast aantal teams, te spelen over een bepaalde periode volgens 
daartoe strekkende voorschriften met betrekking tot de organisatie, het programma, 
het puntensysteem, de eindrangschikking en alles wat daarmee samenhangt; 
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12. “financiële commissie”, het orgaan van de KNHB als bedoeld in artikel 26 van deze 
statuten; 

13. “gewone leden”, de verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid als bedoeld in 
artikel 6 lid 2 van deze statuten, die lid in de zin van de wettelijke bepalingen van 
Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek zijn van de KNHB; 

14. “geschillencommissie Hoofdklasse”, het orgaan van de KNHB als bedoeld in artikel 
13 van deze statuten; 

15. “huishoudelijk reglement”, het reglement als bedoeld in artikel 32 van deze statuten; 
16. “kandidaat-leden”, de als zodanig – met inachtneming van het bepaalde in artikel 8 

van deze statuten en het huishoudelijk reglement – toegelaten verenigingen met 
volledige rechtsbevoegdheid; 

17. “KNHB”, de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid als bedoeld in artikel 2 lid 
1 van deze statuten, voluit genaamd: Koninklijke Nederlandse Hockey Bond; 

18. “langs elektronische weg”, indien degene met wie wordt gecommuniceerd hiermee 
instemt, kunnen schriftelijke mededelingen aan respectievelijk van (organen van) de 
KNHB geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en 
reproduceerbaar bericht aan het adres dat door de (organen van de) KNHB 
respectievelijk degene met wie wordt gecommuniceerd voor dit doel aan de degene 
met wie wordt gecommuniceerd respectievelijk de (organen van de) KNHB bekend 
is gemaakt; 

19. “leden”, zowel de gewone leden als de buitengewone leden van de KNHB als 
bedoeld in artikel 6 van deze statuten, voor zover in deze statuten of een reglement 
geen nader onderscheid wordt gemaakt of het tegendeel uit het zinsverband blijkt; 

20. “leden-rechtspersonen”, de gewone leden als bedoeld in artikel 6 lid 2 van deze 
statuten, de buitengewone leden als bedoeld in artikel 6 lid 3 sub c van deze statuten 
(de kandidaat-leden) en de buitengewone leden als bedoeld in artikel 6 lid 3 sub d 
van deze statuten (de bijzondere leden); 

21. “officiële orgaan”, de nieuwsbrief of de officiële website van de KNHB; 
22. “najaarsvergadering”, de algemene vergadering van de KNHB als bedoeld in artikel 

20 lid 1 sub b van deze statuten; 
23. “registratiecontract”, het door de KNHB opgestelde standaarddocument, onder meer 

bevattende bepalingen omtrent de transferperiode van geregistreerde spelers als 
bedoeld in het bondsreglement, alsmede de verplichtingen waaraan bij een 
overschrijving van een dergelijke speler moet worden voldaan, zoals dit document 
op enig moment luidt, waarvan het vigerende model via de officiële website van de 
KNHB kan worden verkregen; 

24. “tuchtcommissie”, het orgaan van de KNHB als bedoeld in artikel 27 van deze 
statuten; 

25. “vereniging”, een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, met als doel het 
beoefenen van de hockeysport, die als lid-rechtspersoon is toegelaten tot de KNHB; 

26. “verenigingsleden”, de personen die als lid toetreden of zijn toegetreden tot een lid-
rechtspersoon; 
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27. “verenigingsnieuwsbrief”, de nieuwsbrief die door de KNHB aan de verenigingen 
wordt verstuurd; 

28. “voorjaarsvergadering”, de algemene vergadering van de KNHB als bedoeld in 
artikel 20 lid 1 sub a van deze statuten; 

29. “wedstrijd”, veldhockeywedstrijd, zaalhockeywedstrijd en/of 
rolstoelhockeywedstrijd. 

NAAM EN ZETEL  
Artikel 2 
1. De KNHB is op acht oktober achttienhonderdachtennegentig opgericht onder de 

naam: Nederlandsche Hockey- en Bandy Bond en is vanaf een september 
negentienhonderdvijfendertig genaamd: Nederlandsche Hockey Bond; sedert acht 
oktober negentienhonderdachtendertig is de KNHB gerechtigd het predikaat 
“Koninklijke” in zijn naam te voeren. 

 Vanaf zes februari negentienhonderddrieënzeventig draagt de KNHB de naam: 
Koninklijke Nederlandse Hockey Bond. 

2. De KNHB heeft zijn zetel in de gemeente Nieuwegein. 
DOEL 
Artikel 3 
1. De KNHB stelt zich ten doel de bevordering van de hockeysport in al haar 

verschijningsvormen en voorts het verrichten van al hetgeen daaruit voortvloeit, 
daartoe bevorderlijk kan zijn, dan wel daarmede verband houdt. 

2. De KNHB tracht dit doel te bereiken door het organiseren, uitschrijven en 
aanmoedigen van veldhockeywedstrijden, zaalhockeywedstrijden en 
rolstoelhockeywedstrijden en tot het zoveel mogelijk ontwikkelen van andere 
initiatieven en activiteiten die de hockeysport kunnen dienen. 

RECHTSBEVOEGDHEID EN ORGANEN 
Artikel 4 
1. De KNHB bezit als rechtspersoon volledige rechtsbevoegdheid. 
2. De KNHB kent een geografische indeling in districten, waarvan het aantal en de 

grenzen door het bondsbestuur worden vastgesteld. 
3. De districten bezitten geen rechtspersoonlijkheid. 
 Een lid behoort tot het district waarin hij door het bondsbestuur is ingedeeld. 
 Nadere regels omtrent de instelling, de organisatie, de taak, de werkwijze van de 

districten en omtrent de eventuele instelling, opheffing, splitsing of samenvoeging 
van districten, alsmede omtrent de besluitvorming binnen de districten zijn 
opgenomen in het huishoudelijk reglement.  

4. Organen van de KNHB zijn: 
 a. het bondsbestuur; 
 b. de algemene vergadering; 
 c. de tuchtcommissie; 
 d. de commissie van beroep; 
 e. de financiële commissie;  
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 f. de geschillencommissie Hoofdklasse; en 
 g. andere commissies en personen die krachtens de statuten met een vast 

omschreven taak zijn belast en aan wie daarbij beslissingsbevoegdheid is 
toegekend. 

5. De organen van de KNHB bezitten geen rechtspersoonlijkheid. 
BOEKJAAR EN BONDSJAAR 
Artikel 5 
1. Het boekjaar van de KNHB is gelijk aan het kalenderjaar. 
2. Het bondsjaar van de KNHB loopt van een juli van enig jaar tot en met dertig juni 

van het daaropvolgende jaar. 
LEDEN 
Artikel 6 
1. De KNHB kent als leden: 
 a. gewone leden; en 
 b. buitengewone leden. 
2. Gewone leden van de KNHB zijn verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid, 

welke als zodanig – met inachtneming van het bepaalde in artikel 8 en het 
huishoudelijk reglement – zijn toegelaten. 

3. Buitengewone leden van de KNHB zijn: 
 a. ereleden; 
 b. leden van verdienste; 
 c. kandidaat-leden, zijnde als zodanig – met inachtneming van het bepaalde in 

artikel 8 en het huishoudelijk reglement – toegelaten verenigingen met 
volledige rechtsbevoegdheid; 

 d. bijzondere leden, zijnde als zodanig – met inachtneming van het bepaalde in 
artikel 8 en het huishoudelijk reglement – toegelaten stichtingen en 
verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid welke, zonder aan de 
competities van de KNHB deel te nemen, een aan of met de hockeysport 
nauw verwante doelstelling hebben; 

 e. verenigingsleden, zijnde personen die als lid toetreden of zijn toegetreden tot 
een lid-rechtspersoon; 

 f. personen die deelnemen aan een bedrijfshockeycompetitie;  
 g. personen die lid zijn van het bondsbestuur of van in de KNHB bestaande 

andere besturen en commissies, gedurende de tijd dat zij daarin zitting 
hebben, alsmede personen die een functie binnen de KNHB vervullen; en 

 h. personen die deelnemen aan rolstoelhockey, voor zover zij geen lid zijn van 
een gewoon lid; indien personen die deelnemen aan rolstoelhockey wel lid 
zijn van een gewoon lid gelden zij als verenigingsleden. 

4. Uitsluitend de gewone leden zijn lid in de zin van de wettelijke bepalingen van Boek 
2 van het Burgerlijk Wetboek. 

 De buitengewone leden zijn geen leden van de KNHB in de zin van de wettelijke 
bepalingen van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek; zij hebben echter wel toegang 
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tot de algemene vergadering, waar zij – na daartoe toestemming van de voorzitter 
van de algemene vergadering verkregen te hebben – wel spreekrecht, maar geen 
stemrecht hebben.  

5. De buitengewone leden als bedoeld in lid 3 sub a, b, d en g zijn vrijgesteld van de 
verplichting tot het betalen van contributie en bijdragen aan de KNHB. 

6. Waar in deze statuten en in de reglementen van de KNHB wordt gesproken over 
“leden” zonder verdere aanduiding, worden daaronder zowel de gewone leden als de 
buitengewone leden verstaan en waar in deze statuten en in de reglementen van de 
KNHB wordt gesproken over “lidmaatschap” zonder verdere aanduiding, wordt 
daaronder zowel het lidmaatschap van de gewone leden als van de buitengewone 
leden verstaan, alles voor zover de statuten en de reglementen geen nader 
onderscheid maken of het tegendeel uit het zinsverband blijkt. 

LEDENADMINISTRATIE 
Artikel 7 
1. De KNHB heeft een ledenadministratie systeem waarin zijn opgenomen: 
 a. de verenigingsgegevens van alle leden-rechtspersonen; en 
 b. de volledige namen, geboortedatum, adresgegevens en geslacht van alle 

verenigingsleden. 
2. De voorschriften met betrekking tot deze ledenopgave zijn nader uitgewerkt in het 

huishoudelijk reglement. 
3. De wijze van opgave aan de KNHB van overige buitengewone leden is geregeld in 

het huishoudelijk reglement. 
TOELATING LEDEN 
Artikel 8 
1. Het lidmaatschap wordt verkregen: 
 a. wat betreft de gewone leden: door toelating door de algemene vergadering; 
 b. wat betreft de buitengewone leden als bedoeld in artikel 6 lid 3 sub a 

(ereleden): door verlening van het erelidmaatschap door de algemene 
vergadering op voordracht van het bondsbestuur; 

 c. wat betreft de buitengewone leden als bedoeld in artikel 6 lid 3 sub b (leden 
van verdienste): door verlening van het lidmaatschap van verdienste door het 
bondsbestuur; 

 d. wat betreft de buitengewone leden als bedoeld in artikel 6 lid 3 sub c 
(kandidaat-leden): door toelating door de algemene vergadering; 

 e. wat betreft de buitengewone leden als bedoeld in artikel 6 lid 3 sub d 
(bijzondere leden): door toelating door het bondsbestuur; 

 f. wat betreft de buitengewone leden als bedoeld in artikel 6 lid 3 sub e 
(verenigingsleden): door toetreding als lid tot een lid-rechtspersoon, zoals 
blijkt uit artikel 11 lid 2 sub a, of door toelating van de rechtspersoon 
waarvan men lid is tot lid-rechtspersoon; 

 g. wat betreft de buitengewone leden als bedoeld in artikel 6 lid 3 sub f: door 
deelname aan een bedrijfshockeycompetitie; 
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 h. wat betreft de buitengewone leden als bedoeld in artikel 6 lid 3 sub g: door 
aanvaarding van een functie als bedoeld in artikel 6 lid 3 sub g; en 

 i. wat betreft de buitengewone leden als bedoeld in artikel 6 lid 3 sub h: door 
deelname aan rolstoelhockey. 

2. De wijze van aanmelding en de voorwaarden voor toelating voor leden-
rechtspersonen zijn geregeld in het huishoudelijk reglement. 

EINDE LIDMAATSCHAP 
Artikel 9 
1. Het lidmaatschap eindigt: 
 a. door de dood van het lid indien het een natuurlijk persoon betreft, dan wel, 

indien het lid een rechtspersoon is, door zijn ontbinding of doordat hij 
ophoudt te bestaan. 

 b. door opzegging door het lid. 
  Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen 

het einde van het boekjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn 
van ten minste twee maanden, waarna het lidmaatschap eindigt per een juli 
van het daaropvolgende jaar. 

  Indien een opzegging niet tijdig heeft plaats gehad, loopt het lidmaatschap 
door tot een juli van het daaropvolgende jaar. 

  Het lidmaatschap kan echter onmiddellijk door opzegging door het lid 
worden beëindigd indien van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden 
het lidmaatschap te laten voortduren. 

  Een lid kan zijn lidmaatschap ook met onmiddellijke ingang opzeggen 
binnen een maand nadat hem een besluit, waarbij zijn rechten zijn beperkt, 
of wel zijn verplichtingen ten opzichte van de KNHB zijn verzwaard, 
bekend is geworden of medegedeeld. Het besluit is alsdan niet op hem van 
toepassing. 

  Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit te 
zijnen opzichte uit te sluiten, waarbij zijn geldelijke rechten en 
verplichtingen zijn gewijzigd. 

  Een lid kan zijn lidmaatschap ook met onmiddellijke ingang opzeggen 
binnen een maand nadat hem een besluit is medegedeeld tot omzetting van 
de KNHB in een andere rechtsvorm, of tot fusie of tot splitsing. 

  De opzegging door het lid dient schriftelijk per aangetekende brief of langs 
elektronische weg aan het bondsbestuur te worden gedaan; 

 c. door opzegging door de KNHB. 
  Deze kan geschieden: 
  1. indien een lid een onherroepelijk vaststaande geldboete niet binnen 

de reglementaire termijn heeft voldaan, vervolgens op grond daarvan 
door het bondsbestuur is geschorst en binnen twintig werkdagen na 
die schorsing de boete niet heeft voldaan. De opzegging doet de 
geldboete niet vervallen; 
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  2. wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten door 
de statuten van de KNHB aan het lidmaatschap gesteld, wanneer een 
lid zijn verplichtingen jegens de KNHB niet nakomt alsook wanneer 
redelijkerwijs van de KNHB niet gevergd kan worden het 
lidmaatschap te laten voortduren. 

   Opzegging van het lidmaatschap door de KNHB geschiedt door het 
bondsbestuur. 

   De betrokkene wordt ten spoedigste schriftelijk van het besluit tot 
opzegging van het lidmaatschap, met opgave van redenen, in kennis 
gesteld; 

 d. door ontzetting. 
  Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de 

statuten, reglementen of besluiten van de KNHB handelt, of de KNHB op 
onredelijke wijze benadeelt. 

  De ontzetting geschiedt door het bondsbestuur, dat tevoren daaromtrent 
advies inwint van de tuchtcommissie.  

  De betrokkene wordt ten spoedigste schriftelijk van het besluit tot ontzetting 
uit het lidmaatschap, met opgave van redenen, in kennis gesteld; 

 e. wat betreft een verenigingslid, eveneens doordat het lidmaatschap met een 
lid-rechtspersoon is beëindigd; 

 f. wat betreft een buitengewoon lid als bedoeld in artikel 6 lid 3 sub f, 
eveneens doordat hij niet langer deelneemt aan een 
bedrijfshockeycompetitie; 

 g. wat betreft een buitengewoon lid als bedoeld in artikel 6 lid 3 sub g, 
eveneens doordat hij niet langer lid is van het bondsbestuur of van in de 
KNHB bestaande andere besturen en commissies, of een andere functie 
binnen de KNHB vervult; 

 h. wat betreft een buitengewoon lid als bedoeld in artikel 6 lid 3 sub h, 
eveneens doordat hij niet langer deelneemt aan rolstoelhockey. 

2. Binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit tot opzegging 
van het lidmaatschap door de KNHB en eveneens binnen een maand na ontvangst 
van de kennisgeving van het besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de 
betrokkene beroep open op de commissie van beroep. 

 Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. 
3. De opzegging van het lidmaatschap door de KNHB en de ontzetting uit het 

lidmaatschap van de KNHB worden van kracht en staan onherroepelijk vast, indien 
binnen de in het vorige lid van dit artikel gestelde termijn: 

 a. geen beroep is ingesteld: op de dag volgend op die waarop de beroepstermijn 
is verstreken; 

 b. wel beroep is ingesteld: twee dagen na datum van verzending van de in het 
tuchtreglement van de KNHB geregelde kennisgeving van de uitspraak van 
de commissie van beroep, inhoudende handhaving van de opzegging van het 
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lidmaatschap door de KNHB of ontzetting uit het lidmaatschap van de 
KNHB. De in dit lid bedoelde opzegging en ontzetting wordt gepubliceerd 
op de website van de KNHB en/of in de verenigingsnieuwsbrief. De 
publicatie houdt ten minste in de naam van het lid, van een natuurlijk 
persoon ook de naam van diens vereniging, en opgave van redenen. 

4. Zodra de opzegging van het lidmaatschap door de KNHB of de ontzetting uit het 
lidmaatschap van de KNHB van kracht wordt en onherroepelijk vast staat, betekent 
dit voor een lid, natuurlijk persoon zijnde, dat ook het lidmaatschap met het 
desbetreffende lid-rechtspersoon dient te worden beëindigd.  

5. Wanneer een lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft desalniettemin 
de jaarlijkse contributie voor het geheel verschuldigd. 

SCHORSING 
Artikel 10 
1. Het bondsbestuur kan een lid schorsen wegens feiten, die aanleiding kunnen geven 

tot opzegging van diens lidmaatschap door de KNHB en/of tot ontzetting uit het 
lidmaatschap. 

2. De schorsing van een lid-rechtspersoon als lid van de KNHB houdt in de schorsing 
als lid van de KNHB van alle leden van dat lid-rechtspersoon. 

3. Een besluit tot schorsing dient binnen twee maanden te worden gevolgd door 
kennisgeving aan het geschorste lid van een besluit van het bondsbestuur tot 
opzegging van het lidmaatschap namens de KNHB dan wel tot ontzetting uit het 
lidmaatschap op voet van al het dienaangaande bepaalde in het vorige artikel. 

 Bij gebreke van het een of ander vervalt de schorsing na afloop van die termijn. 
Hangende de procedure blijft het lid geschorst. 

VERPLICHTINGEN VAN DE LEDEN 
Artikel 11 
1. De leden van de KNHB zijn verplicht: 
 a. de statuten en de reglementen van de KNHB, waaronder met name, maar 

niet beperkt tot, het tuchtreglement, het dopingreglement, het reglement 
ongewenst gedrag en het reglement matchfixing, alsmede de besluiten van 
zijn organen na te leven; 

 b. de verplichtingen, die de KNHB uit naam van zijn leden aangaat of die uit 
het lidmaatschap voortvloeien, te aanvaarden en na te leven. Tot deze 
verplichtingen behoort onder meer het aanvaarden en nakomen van door de 
KNHB, mede namens zijn leden, aangegane verplichtingen jegens een of 
meer derden, aangaande ongevallenverzekering, 
aansprakelijkheidsverzekering, sponsoring, alsmede de verkoop en/of 
exploitatie van televisie- en/of radio-opnamen en/of uitzendrechten via welk 
communicatiemiddel dan ook (waaronder in elk geval begrepen via internet). 
In afwijking van het bepaalde in de vorige zin geldt dat de KNHB niet 
bevoegd is uit naam van de gewone leden die uitkomen in de hoofdklasse, 
als gedefinieerd in het bondsreglement, voor wat betreft hun eerste heren- en 
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damesteam, verplichtingen jegens een of meer derden aan te gaan aangaande 
de sponsoring, alsmede aangaande de verkoop en/of exploitatie van 
televisie- en/of radio-opnamen en/of uitzendrechten via welk 
communicatiemiddel dan ook (waaronder in elk geval begrepen via internet), 
een en ander behoudens voor zover zij met het aangaan van die 
verplichtingen schriftelijk hebben ingestemd; 

 c. zich voor, tijdens en na de wedstrijd behoorlijk te gedragen; 
 d. er voor te zorgen dat de door hen te spelen wedstrijden ordelijk verlopen en 

dat de voorschriften die, door of vanwege het bondsbestuur met betrekking 
tot de handhaving van de orde bij die wedstrijden mochten worden gegeven, 
stipt worden opgevolgd; 

 e. er voor te zorgen dat de belangen of het aanzien van de hockeysport en de 
KNHB door hun toedoen niet op ontoelaatbare wijze worden geschaad; 

 f. zich tegenover elkander en derden en tegenover de KNHB te onthouden van 
bedrieglijke handelingen; 

 g. aan de financiële verplichtingen als omschreven in het huishoudelijk 
reglement te voldoen. 

2. De leden-rechtspersonen zijn bovendien verplicht: 
 a. in hun statuten een bepaling op te nemen, krachtens welke personen die als 

lid toetreden of zijn toegetreden tot het desbetreffende lid-rechtspersoon 
daardoor lid worden van de KNHB en als zodanig (mede-) onderworpen zijn 
aan de statuten, reglementen en besluiten van de KNHB en zijn organen, 
waaronder met name is begrepen de tuchtrechtspraak; 

 b. in hun statuten een bepaling op te nemen krachtens welke personen, die een 
al dan niet betaalde functie binnen het desbetreffende lid-rechtspersoon 
uitoefenen of zullen uitoefenen, met uitzondering van hen, die uitsluitend 
door een financiële bijdrage dat lid-rechtspersoon steunen of zullen steunen 
en van hen die met de hockeysport generlei bemoeienis hebben of zullen 
hebben, zich (mede-)onderwerpen aan de statuten, reglementen en besluiten 
van de KNHB en zijn organen, waaronder met name is begrepen de 
tuchtrechtspraak; 

 c. om te bereiken dat de sub b omschreven personen eveneens onderworpen 
zijn aan de statuten, reglementen en besluiten van de KNHB en zijn organen, 
waaronder met name is begrepen de tuchtrechtspraak, alle nodige 
maatregelen te nemen en alle vereiste regelingen te treffen; zo nodig is een 
lid-rechtspersoon verplicht met iedere zodanige individuele persoon een 
daartoe strekkende overeenkomst aan te gaan; 

 d. ervoor te zorgen dat hun statuten en reglementen de bepalingen bevatten, 
waarvan opneming in de statuten en/of het huishoudelijk reglement van de 
KNHB verplicht wordt gesteld; 

 e. ervoor te zorgen dat hun statuten en reglementen geen bepalingen bevatten, 
welke in strijd zijn met de statuten en reglementen van de KNHB; 
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 f. in aansluiting op het hiervoor bepaalde, wat betreft een bijzonder lid in de 
vorm van een stichting, om te bereiken dat alle contribuanten, deelnemers of 
onder welke benaming dan ook bij die stichting aangesloten of met die 
stichting verbonden personen eveneens onderworpen zijn aan de statuten, 
reglementen en besluiten van de KNHB en zijn organen, waaronder met 
name is begrepen de tuchtrechtspraak, alle nodige maatregelen te nemen en 
alle vereiste regelingen te treffen; zo nodig is een bijzonder lid in de vorm 
van een stichting verplicht met iedere zodanige individuele persoon een 
daartoe strekkende overeenkomst aan te gaan. Voor de toepassing van deze 
statuten worden alle contribuanten, deelnemers of onder welke benaming 
dan ook bij een bijzonder lid in de vorm van een stichting aangesloten of met 
die stichting verbonden personen zoveel mogelijk gelijkgesteld met 
verenigingsleden. 

3. Voor het overige kunnen door de KNHB slechts verplichtingen aan de leden worden 
opgelegd na voorafgaande toestemming van de algemene vergadering. 

TUCHTRECHTSPRAAK 
Artikel 12 
1. Aan de tuchtrechtspraak van de KNHB zijn onderworpen: 
 a. alle leden van de KNHB;  
 b. alle personen die zich aan de tuchtrechtspraak van de KNHB hebben 

onderworpen. 
2. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 27, is voor gedragingen in strijd met 

het bij of krachtens artikel 11 lid 1 sub a en c tot en met f bepaalde van personen die, 
zonder lid van een lid-rechtspersoon te zijn, als begeleider, groundsman, dan wel in 
enige andere functie, bezoldigd of onbezoldigd, werkzaamheden voor haar 
verrichten, of als toeschouwer bij haar wedstrijden en/of andere activiteiten 
aanwezig zijn, dat lid-rechtspersoon medeverantwoordelijk. 

GESCHILLENBESLECHTING HOOFDKLASSE 
Artikel 13 
1. Geschillen, als bedoeld in het registratiecontract, tussen geregistreerde spelers, als 

bedoeld in het bondsreglement, en verenigingen voor wie deze spelers uitkomen, 
worden, met uitsluiting van de burgerlijke rechter, door de geschillencommissie 
Hoofdklasse beslecht, zulks zoals nader omschreven en met inachtneming van het 
daartoe door de algemene vergadering vastgestelde reglement geschillenbeslechting 
Hoofdklasse van de KNHB. De samenstelling van de geschillencommissie 
Hoofdklasse en de wijze van benoeming van de leden van de geschillencommissie 
Hoofdklasse zijn geregeld in het reglement geschillenbeslechting Hoofdklasse.  

2. Het reglement geschillenbeslechting Hoofdklasse wordt vastgesteld respectievelijk 
gewijzigd door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen. 

3. Een in lid 1 bedoeld geschil wordt geacht aanwezig te zijn, indien een van de 
betrokken partijen verklaart dat dit het geval is. 

BONDSBESTUUR 
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Artikel 14 
1. Het bondsbestuur bestaat uit ten minste zeven en ten hoogste elf natuurlijke 

personen. Bondsbestuursleden zijn, overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 lid 3 
sub g, buitengewoon lid van de KNHB. 

 Het aantal bondsbestuursleden wordt met inachtneming van de eerste zin van dit lid 
door het bondsbestuur zelf bepaald. 

2. De benoeming van een bondsbestuurslid geschiedt door de algemene vergadering uit 
een of meer bindende voordrachten. 

 Tot het opmaken van een voordracht zijn zowel bevoegd het bondsbestuur als ten 
minste tien gewone leden die gezamenlijk bevoegd zijn tot het uitbrengen van 
minimaal tachtig stemmen in de algemene vergadering. 

 Een voordracht door het bondsbestuur wordt bij de oproeping van de algemene 
vergadering vermeld. 

 Een voordracht door de leden moet schriftelijk of langs elektronische weg bij het 
bondsbestuur worden ingediend. 

 Deze voordracht moet eenduidig aangeven tegen welke kandidaat, die is voorgesteld 
door het bondsbestuur, zij wordt ingediend. 

 De betreffende voordracht dient minimaal twee weken vóór de datum van de 
algemene vergadering op het bondsbureau te zijn ontvangen. 

 Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming, 
onverminderd het bepaalde in lid 4, uit die voordrachten. 

3. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met een 
meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen genomen 
besluit van de algemene vergadering. 

4. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene vergadering overeenkomstig 
het bepaalde in het vorige lid aan de opgemaakte voordrachten het bindend karakter 
te ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in haar keuze. 

5. Het bondsbestuur bestaat uit een voorzitter, een vice-voorzitter, een secretaris, een 
penningmeester en overige bondsbestuursleden. 

 De functies van secretaris en penningmeester zijn niet verenigbaar, evenmin die van 
voorzitter met een van de andere. 

6. Lid van het bondsbestuur kunnen niet zijn: 
 a. leden van de financiële commissie; 
 b. leden van de tuchtcommissie; 
 c. leden van de commissie van beroep; 
 d. leden van de geschillencommissie Hoofdklasse; 
 e. personen die een dienstbetrekking hebben met de KNHB; 
 f. bestuurders van een lid-rechtspersoon van de KNHB; 
 g. leden van een lid-rechtspersoon, in het geval dat er reeds een lid van een lid-

rechtspersoon zitting heeft in het bondsbestuur. 
7. Bondsbestuursleden worden benoemd voor de duur van drie jaar. Elk 

bondsbestuurslid treedt aldus af in de algemene vergadering, volgend drie jaar na  
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die waarin zijn benoeming plaatsvond, volgens een door het bondsbestuur op te 
stellen rooster van aftreden. 

 Een aftredend bondsbestuurslid defungeert en het nieuw benoemde bondsbestuurslid 
treedt in functie onmiddellijk na afloop van de algemene vergadering waarin de 
benoeming plaatsvond. 

 Een aftredend bondsbestuurslid is ten hoogste twee maal herbenoembaar, telkens 
voor een periode van drie jaar. Het bondsbestuur kan, in bijzondere omstandigheden, 
besluiten dat een bondsbestuurslid voor een derde maal herbenoembaar is, echter 
voor een periode van maximaal één jaar. 

8. De voorzitter wordt als zodanig door de algemene vergadering benoemd. 
 Het bondsbestuur verdeelt in onderling overleg de overige functies onder zijn leden 

en regelt en verdeelt verder in onderling overleg zijn werkzaamheden. 
9. Bondsbestuursleden kunnen door de algemene vergadering te allen tijde worden 

geschorst en ontslagen. Voorts eindigt het bondsbestuurslidmaatschap door 
overlijden, door vrijwillig of periodiek aftreden of door het niet langer voldoen aan 
de vereisten als bedoeld in artikel 14 lid 6. 

10. Mocht het aantal bondsbestuursleden door enigerlei oorzaak te eniger tijd beneden 
het statutaire minimum dalen, dan vormen de overgebleven bondsbestuursleden of 
vormt het overgebleven bondsbestuurslid rechtsgeldig het bondsbestuur. Het 
bondsbestuur is in dat geval verplicht ten spoedigste een algemene vergadering 
bijeen te roepen, in welke het bondsbestuur tot ten minste het statutair minimale 
aantal personen dient te worden aangevuld. 

11. Het bondsbestuur wordt in de uitoefening van zijn taak bijgestaan door 
bondscommissies, waarvan de taak en de (wijze van) samenstelling zijn geregeld in 
het huishoudelijk reglement. 

BESLUITVORMING VAN HET BONDSBESTUUR 
Artikel 15 
1. Besluiten kunnen door het bondsbestuur slechts genomen worden in een 

vergadering, waarin ten minste de helft van het aantal in functie zijnde 
bondsbestuursleden aanwezig is. 

 Alle besluiten dienen genomen te worden met volstrekte meerderheid van stemmen.  
2. Van het besprokene in het bondsbestuur worden door de secretaris notulen 

opgemaakt. 
 De notulen worden in de daarop volgende vergadering vastgesteld en ten blijke 

daarvan door de voorzitter en de secretaris van die vergadering ondertekend. 
3. Over elk voorstel wordt afzonderlijk en mondeling gestemd, tenzij de voorzitter of 

een bondsbestuurslid anders wenst. 
4. Indien de stemmen staken, beslist de voorzitter. 
5. a. Het door de voorzitter uitgesproken oordeel dat het bondsbestuur een besluit 

heeft genomen, is beslissend. 
  Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover 

gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. 
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 b. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het onder a bedoelde 
oordeel de juistheid daarvan betwist, dan wordt zo nodig het te nemen 
besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, indien 
een bondsbestuurslid dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de 
rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. 

6. De besluitvorming van het bondsbestuur kan ook buiten vergadering geschieden, 
mits alle in functie zijnde bondsbestuursleden schriftelijk of langs elektronische weg 
hun stem voor het betrokken voorstel hebben uitgebracht. 

TAKEN EN BEVOEGDHEDEN VAN HET BONDSBESTUUR 
Artikel 16 
1. Het bondsbestuur is belast met het besturen van de KNHB, het bevorderen en 

uitvoeren van de doelstellingen en de strategie van de KNHB. 
2. Het bondsbestuur is belast met de uitvoering van de door de algemene vergadering 

genomen besluiten. 
3. Tot de taken en bevoegdheden van het bondsbestuur behoren onder meer het 

vaststellen van andere reglementen dan het huishoudelijk reglement, het 
tuchtreglement, het reglement ongewenst gedrag en het reglement 
geschillenbeslechting Hoofdklasse. 

4. De leden van het bondsbestuur ontvangen in hun hoedanigheid van bondsbestuurslid 
geen bezoldiging. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de 
uitoefening van hun functie gemaakte kosten. 

BONDSBUREAU 
Artikel 17 
1. Voor de ondersteuning van zijn werkzaamheden heeft de KNHB een bondsbureau. 
2. Het bondsbureau wordt geleid door een directeur, die aangesteld wordt door en 

verantwoording verschuldigd is aan het bondsbestuur. 
3. Het bondsbestuur stelt de taken en bevoegdheden van de directeur van het 

bondsbureau bij directiestatuut schriftelijk vast en is bevoegd dit directiestatuut te 
wijzigen. Het directiestatuut dient te worden nedergelegd ten kantore van het  
handelsregister. Op aanvraag bij de secretaris is voor gewone leden een exemplaar 
van het directiestatuut ter inzage bij het bondsbureau. 

4. Binnen de grenzen van de door het bondsbestuur te geven bepalingen en richtlijnen 
is de directeur van het bondsbureau belast met de leiding en het beheer van het 
bondsbureau en verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken van de KNHB. 

VERTEGENWOORDIGING 
Artikel 18 
1. Het bondsbestuur vertegenwoordigt de KNHB. 
 De KNHB wordt voorts vertegenwoordigd door: 
 a. de voorzitter en de secretaris gezamenlijk; 
 b. de voorzitter of de secretaris en de directeur van het bondsbureau 

gezamenlijk. 
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2. Het bondsbestuur kan - al dan niet met beperkingen - aan door hem aan te wijzen 
natuurlijke personen procuratie verlenen.  

3. In alle gevallen waarin de KNHB een tegenstrijdig belang heeft met een of meer van 
de bondsbestuursleden, kan de algemene vergadering een of meer personen 
aanwijzen om de KNHB te vertegenwoordigen.  

Artikel 19 
Het bondsbestuur is bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, 
vervreemding en bezwaring van registergoederen en tot aangaan van overeenkomsten 
waarbij de KNHB zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde 
sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt.  
ALGEMENE VERGADERING 
Artikel 20 
1. Jaarlijks worden ten minste twee algemene vergaderingen gehouden, bijeen te 

roepen door het bondsbestuur, te weten:  
 a. een voorjaarsvergadering, welke wordt gehouden tussen één mei en dertig 

juni; 
 b. een najaarsvergadering, welke  wordt gehouden tussen één oktober en dertig 

november. 
2. De agenda van de voorjaarsvergadering bevat in ieder geval: 
 a. de vaststelling van de notulen van de vorige algemene ledenvergadering; 
 b. de vaststelling van het jaarverslag; 
 c. het verslag van de financiële commissie; 
 d. de vaststelling van de jaarrekening; 
 e. de verlening van décharge aan het bondsbestuur voor het gevoerde beleid 

over het afgelopen boekjaar; 
 f. de benoeming van een financiële commissie bedoeld in artikel 26; 
 g. de voorziening in eventuele vacatures in andere organen en commissies van 

de KNHB.  
3. De agenda van de najaarsvergadering bevat in ieder geval: 
 a. de vaststelling van de notulen van de vorige algemene ledenvergadering; 
 b. de vaststelling van de begroting; 
 c. de vaststelling van het jaarplan; 
 d. de vaststelling van de contributie. 
4. Buiten de voorjaars- en najaarvergadering worden andere algemene vergaderingen 

gehouden en bijeengeroepen zo dikwijls het bondsbestuur dit gewenst acht dan wel 
indien daartoe volgens de wet, de statuten of een reglement van de KNHB een 
verplichting bestaat. 

 Voorts is het bondsbestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene 
vergadering op verzoek van ten minste een zodanig aantal gewone leden als 
gerechtigd is tot het uitbrengen van ten minste een tiende gedeelte van het aantal 
stemmen dat in een voltallige algemene vergadering kan worden uitgebracht, op een 
termijn van niet langer dan vier weken vanaf het moment van indienen van het 
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verzoek. 
 Het verzoek moet bij schriftelijk aan het bondsbestuur worden gedaan en moet de 

punten van behandeling bevatten. Aan de eis van schriftelijkheid van het verzoek 
wordt voldaan indien het verzoek elektronisch is vastgelegd. 

 Indien aan het verzoek binnen veertien dagen na de indiening van het verzoek geen 
gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan op 
de wijze als bepaald in lid 5 van dit artikel, of bij advertentie in een landelijk 
verspreid dagblad. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bondsbestuursleden 
belasten met de leiding van de algemene vergadering en het opstellen van de 
notulen. 

5. De algemene vergaderingen worden gehouden op een door het bondsbestuur vast te 
stellen plaats in Nederland. De bijeenroeping geschiedt door plaatsing van een 
aankondiging op de website van de KNHB en/of in de verenigingsnieuwsbrief dan 
wel bij schriftelijke of langs elektronische weg verzonden aankondiging, toe te 
zenden aan alle gewone leden. 

 In de aankondiging wordt de agenda opgenomen. 
6. De oproeping geschiedt niet later dan vier weken vóór de dag van de vergadering. 
BEVOEGDHEDEN ALGEMENE VERGADERING 
Artikel 21 
Aan de algemene vergadering komen in de KNHB alle bevoegdheden toe, die niet door de 
wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen. 
SAMENSTELLING ALGEMENE VERGADERING 
Artikel 22 
1. De algemene vergadering bestaat uit de gewone leden.  
2. Een stemgerechtigd lid kan aan zowel een ander stemgerechtigd lid als aan ieder 

ander schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. Aan de eis van 
schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan indien de volmacht elektronisch is 
vastgelegd. 

TOEGANG EN STEMRECHT ALGEMENE VERGADERING 
Artikel 23 
1. Toegang tot de algemene vergadering hebben, naast de leden, de 

bondsbestuursleden. Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste 
bondsbestuursleden. De voorzitter van de desbetreffende algemene vergadering kan 
nochtans besluiten een geschorst lid in persoon te horen. 

2. Over toelating van andere dan de in het vorige lid bedoelde personen beslist de 
voorzitter van de desbetreffende algemene vergadering. 

3. Degenen die volgens deze statuten toegang tot de algemene vergadering hebben 
kunnen daarin, met inachtneming van het bepaalde in artikel 6 lid 4, het woord 
voeren. 

4. Het stemrecht in de algemene vergadering wordt uitgeoefend door de gewone leden 
naar de maatstaf van het ledenaantal van dat gewone lid waarvoor een bijdrage aan 
de KNHB is betaald. Een gewoon lid brengt per vijfentwintig tot dat gewone lid 
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behorende leden waarvoor een bijdrage is betaald aan de KNHB, één stem uit. 
Hierbij vindt geen afronding plaats, met dien verstande dat ieder gewoon lid ten 
minste het recht heeft om één stem in de algemene vergadering te doen uitbrengen. 
Het aantal stemmen dat in de algemene vergadering namens elk gewoon lid kan 
worden uitgebracht, wordt met inachtneming van het hiervoor bepaalde vastgesteld 
door het bondsbestuur en wel voor elk jaar aan de hand van het aantal leden 
waarvoor een bijdrage is betaald aan de KNHB per eenendertig oktober van het 
daaraan voorafgaande jaar. 

5. Een gewoon lid met een meervoudig stemrecht dient de door hem uit te brengen 
stemmen op dezelfde manier uit te brengen. 

LEIDING, NOTULEN EN BESLUITVORMING ALGEMENE VERGADERING 
Artikel 24 
1. De voorzitter en de secretaris van het bondsbestuur treden als zodanig ook op bij de 

algemene vergadering. Ingeval van belet of ontstentenis van een hunner of van 
beiden treedt de vice-voorzitter op als voorzitter of secretaris van de algemene 
vergadering. Zijn geen bondsbestuursleden aanwezig dan voorziet de vergadering 
zelf in haar leiding. 

2. Van het verhandelde in elke algemene vergadering worden door de secretaris of een 
ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gehouden. De notulen 
worden in dezelfde of in de eerstvolgende algemene vergadering vastgesteld en ten 
blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris van die algemene vergadering 
ondertekend. 

3. Een algemene vergadering kan geen besluiten nemen, indien daarin niet ten minste 
vijfentwintig gewone leden zijn vertegenwoordigd.  

4. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, geschiedt besluitvorming met 
volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. De stemprocedure, 
alsmede de procedure bij de benoeming van personen voor het geval bij meerdere 
kandidaten geen hunner een meerderheid van stemmen verkrijgt, zijn in het 
huishoudelijk reglement geregeld. 

5. Een voorstel van een gewoon lid kan in een algemene vergadering slechts in 
behandeling komen, indien het niet later dan twee weken vóór de dag van de 
vergadering schriftelijk of langs elektronische weg bij het bondsbestuur is ingediend, 
tenzij het voorstel door het bondsbestuur wordt overgenomen. Van een tijdig 
ingediend voorstel geeft het bondsbestuur zo spoedig mogelijk kennis in het officiële 
orgaan van de KNHB dan wel per brief of langs elektronisch weg verzonden bericht 
aan alle stemgerechtigde gewone leden. 

6. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter, dat door de 
vergadering een besluit is genomen, is beslissend. 

 Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd 
over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. 

 Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van vorenbedoeld oordeel de juistheid 
daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der 
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algemene vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of 
schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze 
nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. 

JAARVERSLAG EN JAARREKENING 
Artikel 25 
1. Het bondsbestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de KNHB zodanige 

aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de 
KNHB kunnen worden gekend. 

2. Het bondsbestuur is verplicht jaarlijks, uiterlijk op de dag van bijeenroeping van de 
voorjaarsvergadering, een jaarrekening van de KNHB op te maken. 

3. De KNHB is verplicht opdracht tot onderzoek van zijn jaarrekening aan een 
registeraccountant te verlenen. Tot het verlenen van deze opdracht is de algemene 
vergadering bevoegd. Gaat deze daartoe niet over, dan is het bondsbestuur daartoe 
bevoegd. 

 De verleende opdracht kan te allen tijde worden ingetrokken door de algemene 
vergadering alsook door het bondsbestuur indien deze de opdracht heeft verleend.  

4. Het bondsbestuur is verplicht de registeraccountant bedoeld in het vorige lid ten 
behoeve van zijn onderzoek alle door hem gevraagde inlichtingen te verschaffen, 
hem desgewenst de kas en de waarden te vertonen en de boeken, bescheiden en 
andere gegevensdragers van de KNHB voor raadpleging beschikbaar te stellen. 

5. De registeraccountant bedoeld in lid 3 brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan 
het bondsbestuur en aan de in artikel 26 bedoelde financiële commissie, en geeft de 
uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de 
jaarrekening. 

6. Het bondsbestuur brengt in de voorjaarsvergadering zijn jaarverslag uit over het in 
het voorgaande boekjaar gevoerde financieel beleid. 

 Het legt een door alle bondsbestuursleden ondertekende jaarrekening ter 
goedkeuring aan de algemene vergadering over, tezamen met de in lid 5 van dit 
artikel bedoelde verklaring en het in artikel 26 bedoelde verslag van de financiële 
commissie. Ontbreekt de ondertekening van een of meer bondsbestuursleden, dan 
wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na verloop van zes 
maanden na afloop van een boekjaar kan ieder stemgerechtigd gewoon lid deze 
rekening en verantwoording over dat boekjaar in rechte van het bondsbestuur 
vorderen. 

7. Het bondsbestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 1 en 2 gedurende de 
geldende wettelijke termijn te bewaren, onverminderd het in het volgende lid 
bepaalde. 

8. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier 
gestelde jaarrekening, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht 
en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave van de 
gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en 
binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.  
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FINANCIËLE COMMISSIE 
Artikel 26 
1. De algemene vergadering benoemt in haar voorjaarsvergadering een financiële 

commissie bestaande uit ten minste drie en ten hoogste vijf personen, die geen deel 
mogen uitmaken van het bondsbestuur. 

2. De financiële commissie neemt kennis van de rekening en verantwoording van het 
bondsbestuur, toetst de uitvoering van het financieel beleid op doelmatigheid en 
doeltreffendheid en brengt aan de algemene vergadering in haar 
voorjaarsvergadering verslag uit van haar bevindingen. 

 De financiële commissie adviseert het bondsbestuur daarnaast omtrent het te voeren 
financiële beleid. 

 Ter vervulling van haar taken zal de financiële commissie ten minste twee maal per 
jaar bijeenkomen. 

3. De last van de financiële commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering 
worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere financiële 
commissie. 

4. Het bondsbestuur is verplicht aan de financiële commissie desgevraagd alle door 
haar gewenste inlichtingen te verschaffen. 

 Het bondsbestuur zal de financiële commissie ook inzage geven in het rapport van de 
registeraccountant en ervoor zorgdragen dat de financiële commissie hierop de 
eventueel gewenste toelichting ontvangt. 

5. De samenstelling en wijze van benoeming van de financiële commissie zijn geregeld 
in het huishoudelijk reglement. 

TUCHTCOMMISSIE 
Artikel 27 
1. De tuchtcommissie van de KNHB is het enige orgaan van de KNHB dat in eerste 

instantie, uitsluitend op verzoek van het bondsbestuur, bevoegd is te oordelen over 
een vermeend handelen of nalaten in strijd met het bij of krachtens artikel 11 lid 1 
sub a en c tot en met f bepaalde en met die bepalingen van het huishoudelijk 
reglement ten aanzien waarvan bij overtreding de tuchtcommissie tot het opleggen 
van sancties bevoegd is verklaard. 

2. De samenstelling en wijze van benoeming van de tuchtcommissie is geregeld in het 
tuchtreglement. 

3. Het niet in acht nemen van de statutaire dan wel reglementaire beroepstermijn en het 
niet vermelden van bezwaren tegen gewraakte beslissingen heeft niet-
ontvankelijkheid van beroep tot gevolg, tenzij de commissie van beroep van oordeel 
is, dat het verzuim betrokkene niet kan worden aangerekend. 

Artikel 28 
1. De uitoefening van de tuchtrechtspraak en het opleggen van straffen en de 

tenuitvoerlegging geschiedt, met inachtneming van het bepaalde in lid 2, 
overeenkomstig het bepaalde in het tuchtreglement van de KNHB. 

2. Ingeval van een vermeend handelen of nalaten in strijd met het dopingreglement 
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respectievelijk het reglement ongewenst gedrag, geschiedt de uitoefening van de 
tuchtrechtspraak en het opleggen van straffen en de tenuitvoerlegging 
overeenkomstig het bepaalde in het dopingreglement respectievelijk het reglement 
ongewenst gedrag van de KNHB. 

3. Het tuchtreglement, het reglement geschillenbeslechting Hoofdklasse en het 
reglement ongewenst gedrag worden vastgesteld respectievelijk gewijzigd door de 
algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen.  

4. De tuchtcommissie heeft de bevoegdheid om in de in het tuchtreglement bepaalde 
gevallen bevoegdheden te delegeren. De delegatiebesluiten zullen telkens voor de 
aanvang van het competitieseizoen bekend worden gemaakt op de in het 
tuchtreglement aangegeven wijze. 

COMMISSIE VAN BEROEP 
Artikel 29 
1. De KNHB kent een commissie van beroep, welke in de gevallen waarin de statuten 

en reglementen van de KNHB beroep toelaten, als enig daartoe bevoegd orgaan van 
de KNHB, in hoogste instantie, oordeelt over: 

 - een door een lid gewraakt besluit van het bondsbestuur; 
 - een door het bestrafte lid of het bondsbestuur gewraakte uitspraak van de 

tuchtcommissie. 
 De samenstelling en wijze van benoeming van de commissie van beroep is geregeld 

in het tuchtreglement. 
2. De commissie van beroep besluit onherroepelijk tot intrekking, vermindering, 

wijziging, handhaving of verzwaring van de gewraakte uitspraak van de 
tuchtcommissie, met inachtneming van het ter zake verder in de statuten en 
reglementen van de KNHB bepaalde. 

3. De commissie van beroep stelt ten aanzien van beroep tegen een besluit van het 
bondsbestuur in het raam van de uitvoering van competities vast of het bondsbestuur 
in redelijkheid tot het bewuste besluit had kunnen komen. Als de commissie van 
beroep van oordeel is dat zulks niet het geval is, zal het bondsbestuur met 
inachtneming van dat oordeel een nieuw besluit nemen. 

 De commissie van beroep is bevoegd daartoe advies uit te brengen aan het 
bondsbestuur. 

4. De commissie van beroep brengt haar uitspraak, met redenen omkleed, op de wijze 
als nader in het tuchtreglement van de KNHB is geregeld, ten spoedigste schriftelijk 
of langs elektronische weg, en gelijktijdig, ter kennis van het bondsbestuur, van het 
betrokken lid en als het een natuurlijk persoon is ook van diens vereniging, en, zo het 
beroep wordt ingesteld tegen een uitspraak van de tuchtcommissie, van die 
commissie. 

Artikel 30 
Het bondsbestuur heeft het recht straffen door de tuchtcommissie opgelegd en, na eventueel 
beroep, door de commissie van beroep verminderd, gewijzigd, gehandhaafd of verzwaard, 
geheel of gedeeltelijk kwijt te schelden. 
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Het bondsbestuur oefent dat recht uit na het advies te hebben ingewonnen van de 
tuchtcommissie, dan wel, mocht beroep zijn uitgeoefend, van de commissie van beroep. 
BONDSGEDELEGEERDE 
Artikel 31 
Het bondsbestuur is bevoegd bij organisatie van toernooien/evenementen waarin om 
kampioenschap respectievelijk promotie/degradatie wordt gespeeld voor zowel veld- als 
zaalhockey een bondsgedelegeerde aan te wijzen die met betrekking tot (door 
scheidsrechters) geconstateerd wangedrag van leden, spelers en/of begeleiders regelend op 
kan treden en maatregelen kan treffen. 
Eventueel getroffen maatregelen worden, met inachtneming van het daaromtrent in het 
tuchtreglement bepaalde, na het toernooi/evenement aanhangig gemaakt.  
HUISHOUDELIJK REGLEMENT EN ANDERE REGLEMENTEN 
Artikel 32 
1. Voor zover bij of krachtens deze statuten niet anders is bepaald, worden de 

reglementen van de KNHB door de algemene vergadering vastgesteld en kunnen zij 
door de algemene vergadering worden gewijzigd.  

 De KNHB heeft een huishoudelijk reglement, hetwelk door de algemene 
vergadering, al dan niet op voorstel van het bondsbestuur, kan worden gewijzigd en 
aangevuld op de wijze als in artikel 33 leden 1 en 2 is bepaald. 

 Het huishoudelijk reglement en andere reglementen van de KNHB mogen geen 
bepalingen bevatten in strijd met de wet en deze statuten. 

2. Het huishoudelijk reglement en andere reglementen van de KNHB bevatten al 
hetgeen in aanvulling en ter uitvoering van deze statuten nadere regeling behoeft dan 
wel wenselijk is. 

3. Het huishoudelijk reglement en andere reglementen van de KNHB kunnen voor, 
daarin uitdrukkelijk aan te duiden, handelen in strijd met deze statuten, het 
huishoudelijk reglement en de andere reglementen van de KNHB geldboetes, ter 
grootte van te noemen vaste dan wel maximale bedragen, vaststellen. Deze 
geldboetes worden, tenzij dit in aangewezen gevallen uitdrukkelijk tot de 
bevoegdheid van de tuchtcommissie is verklaard, geheven door het bondsbestuur; 
van besluiten van het bondsbestuur ter zake staat beroep open in de gevallen en op 
de wijze als bij het huishoudelijk reglement bepaald. 

STATUTENWIJZIGING, ONTBINDING, VEREFFENING 
Artikel 33 
1. Besluiten tot wijziging van deze statuten worden genomen door de algemene 

vergadering, doch kunnen, met inachtneming van het bepaalde in artikel 24 lid 3, 
alleen worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derden van de 
uitgebrachte stemmen. 

2. Degenen die de oproeping tot de algemene vergadering, welke een voorstel tot 
wijziging van deze statuten van de KNHB tot onderwerp heeft, hebben gedaan, bij 
welke oproeping moet worden medegedeeld dat in die vergadering wijziging van 
deze statuten wordt voorgesteld, en welke oproeping vergezeld moet gaan van de 
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wijzigingsvoorstellen, moeten bovendien niet later dan vier weken voor de dag van 
de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging 
woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de stemgerechtigde 
leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt 
gehouden.  

3. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat een notariële akte is verleden. 
4. De bondsbestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de 

gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister. 
Artikel 34 
De KNHB kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het 
bepaalde in artikel 33 leden 1 en 2 is van overeenkomstige toepassing. 
Artikel 35 
1. Bij ontbinding van de KNHB, door welke oorzaak ook, geschiedt de vereffening 

door de bondsbestuursleden, tenzij de algemene vergadering een of meer (andere) 
vereffenaars daartoe aanwijst. De vereffening geschiedt voorts met inachtneming 
van de desbetreffende bepalingen van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. 

2. De algemene vergadering benoemt de persoon onder wie de boeken en bescheiden 
van de ontbonden KNHB na afloop van de vereffening gedurende zeven jaren 
blijven berusten. 

3. De algemene vergadering, die het ontbindingsbesluit neemt, stelt de bestemming van 
het batig saldo van de ontbonden KNHB vast. 
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Begripsomschrijvingen 
 
In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder: 
1. algemene vergadering, het orgaan van de gewone leden als bedoeld in artikel 2:40 

van het Burgerlijk Wetboek en artikel 21 van de statuten; 
2. bijzondere leden, de als zodanig – met inachtneming van het bepaalde in artikel 8 

van de statuten en dit reglement – toegelaten stichtingen en verenigingen met 
volledige rechtsbevoegdheid welke, zonder aan de competities van de KNHB deel te 
nemen, een aan of met de hockeysport nauw verwante doelstelling hebben; 

3. boekjaar, het boekjaar van de KNHB dat gelijk is aan het kalenderjaar; 
4. bondsbestuur, het orgaan als bedoeld in artikel 2:44 van het Burgerlijk Wetboek en 

artikel 14 van de statuten, te weten het bestuur van de KNHB;  
5. bondsbureau, het bureau als bedoeld in artikel 17 van de statuten; 
6. bondscommissie, een commissie die het bondsbestuur in de uitoefening van zijn taak 

bijstaat, waarvan de taak en de (wijze van) samenstelling is geregeld in dit reglement; 
7. bondsjaar, het verenigingsjaar van de KNHB, dat loopt van 1 juli van enig jaar tot en 

met 30 juni van het daaropvolgende jaar;  
8. bondsreglement, het reglement als bedoeld in artikel 9.4. van dit reglement; 
9. buitengewone leden, de (rechts)personen als bedoeld in artikel 6 lid 3 van de 

statuten, die geen lid van de KNHB zijn in de zin van de wettelijke bepalingen van 
boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, die wel toegang tot de algemene vergadering 
hebben, waar zij – na daartoe toestemming van de voorzitter van de algemene 
vergadering verkregen te hebben – wel spreekrecht, maar geen stemrecht hebben en 
die (mede-)onderworpen zijn aan de statuten en reglementen van de KNHB en haar 
organen, waaronder met name is begrepen de tuchtrechtspraak, zoals blijkt uit artikel 
11 van de statuten; 

10. commissie van beroep, het orgaan van de KNHB als bedoeld in artikel 30 van de 
statuten; 

11. competitieleiding, een of meer door het bondsbestuur aangestelde competitieleiders 
casu quo coördinatoren Jongste Jeugd district die verantwoordelijk zijn voor de 
organisatie van de bonds- en districtscompetities en –speelreeksen;  

12. competities, door de KNHB uitgeschreven of goedgekeurde reeksen van wedstrijden 
van een vast aantal teams, te spelen over een bepaalde periode volgens daartoe 
strekkende voorschriften met betrekking tot de organisatie, het programma, het 
puntensysteem, de eindrangschikking en alles wat daarmee samenhangt; 

13. district, een door geografische grenzen afgebakende bestuurseenheid binnen de 
KNHB als bedoeld in artikel 4 leden 2 en 3 van de statuten; 

14. financiële commissie, het orgaan van de KNHB als bedoeld in artikel 26 van de 
statuten; 

15. geschillencommissie Hoofdklasse, het orgaan van de KNHB als bedoeld in artikel 
13 van de statuten, dat overeenkomstig het reglement geschillenbeslechting 
Hoofdklasse geschillen tussen geregistreerde spelers en verenigingen beslecht;  

16. gewone leden, de verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid als bedoeld in 
artikel 6 lid 2 van de statuten, die lid van de KNHB zijn in de zin van de wettelijke 
bepalingen van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek; 

17. kandidaat-leden, de als zodanig - met inachtneming van het bepaalde in artikel 8 
van de statuten en dit reglement - toegelaten verenigingen met volledige 
rechtsbevoegdheid; 

18. KNHB, de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid als bedoeld in artikel 2 lid 1 
van de statuten, voluit genaamd: Koninklijke Nederlandse Hockey Bond; 

19. langs elektronische weg, indien degene met wie wordt gecommuniceerd hiermee 
instemt, kunnen schriftelijke mededelingen aan respectievelijk van (organen van) de 
KNHB geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en 
reproduceerbaar bericht aan het adres dat door de (organen van de) KNHB 
respectievelijk degene met wie wordt gecommuniceerd voor dit doel bekend is 
gemaakt aan degene met wie wordt gecommuniceerd respectievelijk de (organen van 
de) KNHB; 

20. leden, zowel de gewone leden als de buitengewone leden van de KNHB als bedoeld in 
artikel 6 van de statuten, voor zover in de statuten of dit reglement geen nader 
onderscheid wordt gemaakt of het tegendeel uit het zinsverband blijkt; 

21. leden-rechtspersonen, de gewone leden als bedoeld in artikel 6 lid 2 van de 
statuten, de buitengewone leden als bedoeld in artikel 6 lid 3 sub c van de statuten (de 



  
 

kandidaat-leden) en de buitengewone leden als bedoeld in artikel 6 lid 3 sub d van de 
statuten (de bijzondere leden); 

22. najaarsvergadering, de algemene vergadering van de KNHB als bedoeld in artikel 20 
lid 1 sub b van de statuten; 

23. seizoen, de tijdsperiode, die loopt van 1 juli van enig jaar tot en met 30 juni van het 
daaropvolgende jaar, waarin de door de KNHB georganiseerde competities worden 
gespeeld;  

24. statuten, de statuten van de KNHB; 
25. team, de aan een wedstrijd deelnemende combinatie van leden van een lid-

rechtspersoon of van de KNHB; 
26. toernooien, reeksen van wedstrijden tussen twee of meer teams, te spelen in een 

bepaalde periode volgens daartoe strekkende voorschriften; 
27. tuchtcommissie, het orgaan van de KNHB als bedoeld in artikel 27 van de statuten; 
28. vereniging, een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, met als doel het 

beoefenen van de hockeysport, die als lid-rechtspersoon is toegelaten tot de KNHB; 
29. verenigingsleden, de personen die als lid toetreden of zijn toegetreden tot een lid-

rechtspersoon; 
30. verenigingsnieuwsbrief, de nieuwsbrief die door de KNHB aan de verenigingen 

wordt verstuurd; 
31. voorjaarsvergadering, de algemene vergadering van de KNHB als bedoeld in artikel 

20 lid 1 sub a van de statuten;  
32. wedstrijd, veldhockeywedstrijd, zaalhockeywedstrijd en/of rolstoelhockeywedstrijd; 
33. werkdag, een dag van maandag tot en met vrijdag, uitgezonderd de feestdagen zoals 

genoemd in artikel 3 van de Algemene Termijnenwet. 



  
 

Artikel 1 KNHB 
1. De KNHB is aangesloten bij: 

a. het Nederlands Olympisch Comité/Nederlandse Sport Federatie (NOC*NSF); 
b. de Fédération Internationale de Hockey (FIH); 
c. de European Hockey Federation (EHF). 

2. De KNHB is op 8 oktober 1898 opgericht onder de naam Nederlandsche Hockey- en 
Bandy Bond en is vanaf 1 september 1935 genaamd: Nederlandsche Hockey Bond. 
Sinds 8 oktober 1938 is de KNHB gerechtigd het predicaat ‘Koninklijke’ in haar naam 
te voeren. Vanaf 6 februari 1973 draagt de vereniging de naam Koninklijke 
Nederlandse Hockey Bond. 

3. Het bondsbestuur vertegenwoordigt de KNHB nationaal en internationaal, zowel bij de 
in lid 1 genoemde organisaties als bij andere organisaties.  

 
 
Artikel 2 Toelating rechtspersonen tot het lidmaatschap  
 
Artikel 2.1 Aanvraag toelating als kandidaat-lid  
1. a. Een vereniging die kandidaat-lid van de KNHB wenst te worden, dient daartoe vóór 

1 januari voorafgaande aan het bondsjaar waarin de vereniging tot het 
lidmaatschap wenst te worden toegelaten, een schriftelijke of langs elektronische 
weg verzonden aanvraag bij het bondsbestuur in te dienen. 

b. Tegelijk met deze aanvraag doet de vereniging een verzoek tot toelating van haar 
leden. De vereniging treedt hierbij op als vertegenwoordiger van die leden. 

 c. Bij de aanvraag wordt opgave gedaan van: 
 - de naam en vestigingsplaats van de vereniging; 
 - het aantal leden van de vereniging;  
 - het beoogde clubtenue; 
 - het aantal velden waarover de vereniging beschikt, alsmede de aanwezigheid 

van een clubhuis en/of kleedruimte(n). 
 d. De aanvraag moet zijn ondertekend door de persoon/personen die bevoegd is/zijn 

(zijn) de vereniging te vertegenwoordigen. 
2. De vereniging dient in de aanvraag te verklaren dat zij volledig bekend is met de 

statuten en de reglementen van de KNHB. De aanvraag dient vergezeld te gaan van 
een exemplaar van de ontwerpstatuten en -reglementen van de vereniging.  

3. Indien de aanvraag voldoet aan de gestelde eisen, de vereniging naar het oordeel van 
het bondsbestuur voldoende bestaansrecht en een gezond toekomstperspectief heeft , 
publiceert het bondsbestuur de aanvraag ten minste twee maanden voor de algemene 
vergadering op de website van de KNHB en in de verenigingsnieuwsbrief, onder 
vermelding van de naam en vestigingsplaats van de vereniging.  

 Een gewoon lid kan zijn eventuele bezwaren tegen het vorenstaande binnen een 
maand na publicatie ter kennis van het bondsbestuur brengen. 

4. Het bondsbestuur legt zijn advies omtrent de toelating voor aan de algemene 
vergadering. 

5. Om als kandidaat-lid te kunnen worden toegelaten dient de vereniging te voldoen aan 
de in artikel 2.2 lid 2 gestelde vereisten, met dien verstande dat de algemene 
vergadering van het bepaalde in sub f dispensatie kan verlenen.  

6. Als de algemene vergadering tot toelating besluit, wordt de betreffende vereniging 
gedurende ten minste twee bondsjaren kandidaat-lid, alvorens de algemene 
vergadering met inachtneming van het bepaalde in artikel 2.2 tot toelating als gewoon 
lid kan besluiten.  

7. Vanaf het moment dat de vereniging door de algemene vergadering is toegelaten als 
kandidaat-lid, zijn de financiële verplichtingen als bedoeld in artikel 3.6 lid 1 van dit 
reglement op de vereniging van toepassing.  

 
Artikel 2.2 Voorwaarden toelating als gewoon lid  
1. Een kandidaat-lid dat gedurende ten minste twee bondsjaren heeft deelgenomen aan 

één of meer competities, kan bij het bondsbestuur een schriftelijke of langs 
elektronische weg verzonden aanvraag indienen om gewoon lid van de KNHB te 
worden.  

2. Om als gewoon lid te kunnen worden toegelaten dient het kandidaat-lid: 
 a. te voldoen aan de vereisten voor het lidmaatschap in de statuten gesteld; 
 b. in Nederland gevestigd te zijn; 



  
 

 c. in het bezit te zijn van notarieel vastgelegde en door het bondsbestuur 
goedgekeurde statuten;  

 d. ingeschreven te zijn in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel;  
 e. naar het oordeel van het bondsbestuur voldoende bestaansrecht te hebben; 
 f. de beschikking te hebben over een naar het oordeel van het bondsbestuur 

behoorlijke speel- en kleedgelegenheid;  
 g. te voldoen aan de naar het oordeel van het bondsbestuur in het belang van de 

hockeysport te stellen eisen.  
3. Indien het kandidaat-lid voldoet aan de in lid 2 gestelde voorwaarden, doet het 

bondsbestuur een voordracht aan de algemene vergadering om het kandidaat-lid toe 
te laten als gewoon lid. 

4. Bij haar toelating als gewoon lid is de vereniging verplicht een entreegeld te betalen, 
als bedoeld in artikel 3.6 lid 1 van dit reglement.  

5. De algemene vergadering kan ten behoeve van een vereniging dispensatie verlenen 
van het bepaalde in lid 2 sub f van dit artikel.  

 
Artikel 2.3 Fusie of opgaan in omni-vereniging  
1. Indien twee of meer gewone leden voornemens zijn te fuseren of een gewoon lid 

voornemens is op te gaan in een omni-vereniging dient  dit tevoren ter goedkeuring  
te worden voorgelegd aan het bondsbestuur.  

2. Het bondsbestuur kan zijn goedkeuring slechts onthouden, indien de nieuwe of 
overnemende vereniging niet voldoet aan de voorwaarden genoemd in artikel 2.2 lid 2.  

 
Artikel 2.4 Aanvraag toelating als bijzonder lid 
1. Een stichting of vereniging die bijzonder lid wenst te worden, dient daartoe een 

schriftelijke of langs elektronische weg verzonden aanvraag bij het bondsbestuur in te 
dienen.  

2. Om als bijzonder lid te kunnen worden toegelaten, dient de aanvrager voorts: 
a. te voldoen aan de in de statuten gestelde vereisten; 
b. te voldoen aan de naar het oordeel van het bondsbestuur in het belang van de 

hockeysport te stellen eisen.  
3. Het bondsbestuur kan aan de toelating nadere voorwaarden verbinden. 
4. Het besluit van het bondsbestuur tot toelating van een stichting of vereniging als 

bijzonder lid wordt als officiële mededeling gepubliceerd op de website van de KNHB 
en/of in de verenigingsnieuwsbrief. 

 
 
Artikel 3 Verplichtingen leden-rechtspersonen 
 
Artikel 3.1 Statuten  
1. In de statuten van een lid-rechtspersoon in de vorm van een vereniging met volledige 

rechtsbevoegdheid dienen de volgende bepalingen voor te komen: 
 A. ‘Personen die als lid toetreden of zijn toegetreden tot de vereniging worden 

daardoor lid van de KNHB en zijn als zodanig (mede-)onderworpen aan de 
statuten, reglementen en besluiten van de KNHB en haar organen, waaronder met 
name is begrepen de tuchtrechtspraak.’; 

 B. ‘Personen die een al dan niet betaalde functie binnen de vereniging uitoefenen of 
zullen uitoefenen, met uitzondering van hen, die uitsluitend door een financiële 
bijdrage de vereniging steunen of zullen steunen en van hen die met de 
hockeysport generlei bemoeienis hebben of zullen hebben, dienen zich te (mede-
)onderwerpen aan de statuten, reglementen en besluiten van de KNHB en haar 
organen, waaronder met name is begrepen de tuchtrechtspraak; daartoe zal de 
vereniging alle nodige maatregelen nemen en alle vereiste regelingen treffen, 
waarbij zo nodig met iedere zodanige individuele persoon een daartoe strekkende 
overeenkomst zal worden aangegaan.’;  

 C. ‘De leden van de vereniging zijn verplicht:  
 a. de statuten en de reglementen van de vereniging en van de KNHB (waaronder 

met name, maar niet beperkt tot, het dopingreglement, het reglement 
ongewenst gedrag en het tuchtreglement), alsmede de besluiten van hun 
organen, na te leven; 

 b. de verplichtingen die de vereniging en/of de KNHB uit naam van haar leden 
aangaat of die uit het lidmaatschap voortvloeien, te aanvaarden en na te 
leven. Tot deze verplichtingen behoort onder meer het aanvaarden en 



  
 

nakomen van door de KNHB, mede namens haar leden, aangegane 
verplichtingen jegens één of meer derden, aangaande ongevallenverzekering,  
aansprakelijkheidsverzekering, sponsoring, alsmede aangaande de verkoop 
en/of exploitatie van televisie- en/of radio-opnamen en/of uitzendrechten via 
welk communicatiemiddel dan ook (waaronder in elk geval begrepen via 
internet). In afwijking van het bepaalde in de vorige zin geldt dat de KNHB niet 
bevoegd is uit naam van de gewone leden die uitkomen in de Hoofdklasse, als 
gedefinieerd in het bondsreglement, voor wat betreft hun eerste heren- en 
damesteam, verplichtingen jegens één of meer derden aan te gaan inzake de 
verkoop en/of exploitatie van televisie- en/of radio-opnamen en/of 
uitzendrechten via welk communicatiemiddel dan ook (waaronder in elk geval 
begrepen via internet), één en ander behoudens voor zover zij met het 
aangaan van die verplichting schriftelijk hebben ingestemd;  

 c. zich voor, tijdens en na de wedstrijd behoorlijk te gedragen; 
 d. er voor te zorgen dat de door hen te spelen wedstrijden ordelijk verlopen en 

dat de voorschriften die, door of vanwege het bestuur en/of het bondsbestuur 
met betrekking tot de handhaving van de orde bij die wedstrijden mochten 
worden gegeven, stipt worden opgevolgd; 

 e. er voor te zorgen dat de belangen of het aanzien van de hockeysport, de 
vereniging en de KNHB door hun toedoen niet op ontoelaatbare wijze worden 
geschaad; 

 f. zich tegenover elkander en derden en tegenover de vereniging en/of de KNHB 
te onthouden van bedrieglijke handelingen.’;  

 D. ‘Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging geschiedt door het bestuur, 
wanneer het de vereniging krachtens de statuten van de KNHB verboden is het 
betrokken lid als lid van de vereniging te handhaven.’;  

 E. ‘Wijzigingen in de statuten van de vereniging behoeven de voorafgaande 
goedkeuring van het bondsbestuur van de KNHB.’  

2. In de statuten van een bijzonder lid in de vorm van een stichting dient de volgende 
bepaling voor te komen: 

 ‘Personen die als contribuant, deelnemer of onder welke benaming dan ook zich 
aansluiten of zijn aangesloten bij de stichting of met de stichting verbonden personen, 
met uitzondering van hen, die uitsluitend door een financiële bijdrage de stichting 
steunen of zullen steunen en van hen die met de hockeysport generlei bemoeienis 
hebben of zullen hebben, dienen zich te (mede-)onderwerpen aan de statuten, 
reglementen en besluiten van de KNHB en haar organen, waaronder met name is 
begrepen de tuchtrechtspraak; daartoe zal de stichting alle nodige maatregelen nemen 
en alle vereiste regelingen treffen, waarbij zo nodig met iedere zodanige individuele 
persoon een daartoe strekkende overeenkomst zal worden aangegaan. Voor de 
toepassing van de statuten en de reglementen van de KNHB zullen bedoelde personen 
zo veel mogelijk gelijk worden gesteld met de verenigingsleden van de KNHB.’  

3. Een lid-rechtspersoon is verplicht voorgenomen wijzigingen in zijn statuten tevoren ter 
goedkeuring voor te leggen aan het bondsbestuur. Het bondsbestuur kan zijn 
goedkeuring slechts onthouden, indien de in lid 1 respectievelijk lid 2 dwingend 
voorgeschreven bepalingen niet zijn opgenomen.  

 
Artikel 3.2 Regelgeving KNHB, naam en clubtenue 
Een lid-rechtspersoon is verplicht: 
a. wijzigingen en aanvullingen op de statuten, reglementen en besluiten van de KNHB ter 

kennis te brengen van zijn leden; 
b. slechts na goedkeuring van het bondsbestuur wijziging in de verenigingsnaam aan te 

brengen; 
c. slechts na goedkeuring van het bondsbestuur wijzigingen aan te brengen in het 

clubtenue. Onder wijziging van het clubtenue wordt niet verstaan het aanbrengen van 
een reclame-uiting of een wijziging daarin.  

 
Artikel 3.3 Ledenadministratie  
1. Een gewoon lid of kandidaat-lid is verplicht zijn ledenadministratie te voeren middels 

een door de KNHB aanbevolen verenigingsledenpakket.  



  
 

2. Een gewoon lid of kandidaat-lid is verplicht online aan het centrale ledenbestand van 
de KNHB een voor hem bindende opgave te verstrekken van het bestand van zijn 
leden, die verenigingsleden van de KNHB zijn, te onderscheiden in: 
a. leden die vóór 1 oktober van het lopende bondsjaar 18 jaar of ouder zijn 

(senioren); 
b. leden die vóór 1 oktober van het lopende bondsjaar 18 jaar of ouder zijn en 

deelnemen aan trimhockey-activiteiten (trimleden); 
c. leden die vóór 1 oktober van het lopende bondsjaar 18 jaar of ouder zijn en niet 

deelnemen aan competities of toernooien (niet spelende leden); 
d. leden die vóór 1 oktober van het lopende bondsjaar 16 jaar of ouder, doch nog 

geen 18 jaar zijn (junioren A); 
e. leden die vóór 1 oktober van het lopende bondsjaar 14 jaar of ouder, doch nog 

geen 16 jaar zijn (junioren B); 
f. leden die vóór 1 oktober van het lopende bondsjaar 12 jaar of ouder, doch nog 

geen 14 jaar zijn (junioren C); 
g. leden die vóór 1 oktober van het lopende bondsjaar 10 jaar of ouder, doch nog 

geen 12 jaar zijn (junioren D); 
h. leden, die vóór 1 oktober van het lopende bondsjaar nog geen 10 jaar zijn 

(junioren E); 
i. leden die op 1 oktober van het lopende bondsjaar nog geen 8 jaar zijn (junioren 

F); 
j. leden die op 1 oktober van het lopende bondsjaar nog geen 6 jaar zijn (junioren 

G).  
k. leden met een verstandelijke beperking (niet rolstoel-afhankelijk), die op 1 oktober 

van het lopende bondsjaar 6 jaar of ouder zijn (G-hockeyleden); 
l. leden met primair een lichamelijke beperking (niet rolstoel-afhankelijk), die op 1 

oktober van het lopende bondsjaar 6 jaar of ouder zijn (LG-hockeyleden); 
m. leden - al dan niet met een fysieke beperking – die de elektronische of 

handbewogen rolstoelhockeysport beoefenen en die 6 jaar of ouder zijn (E-
rolstoelhockeyers en H-rolstoelhockeyers). 

3. Een gewoon lid of kandidaat-lid is verplicht elke ledenmutatie per direct in het centrale 
ledenbestand van de KNHB bij te werken. 

4. Het ledenbestand van een gewoon lid of kandidaat-lid op 31 oktober is bepalend voor 
de contributievaststelling van het lopende bondsjaar.  

5. Een gewoon lid of kandidaat-lid is verplicht wijzigingen in de bezetting van door het 
bondsbestuur aangegeven functies binnen zijn vereniging direct aan te passen in zijn 
ledenadministratie, zodanig dat uitwisseling van deze gegevens naar de KNHB 
plaatsvindt.  

6. De KNHB is verplicht beperkte persoonsgegevens (geboortedatum, geslacht en 
postcode) van de verenigingsleden te verstrekken aan het Kennis- en 
Informatiesysteem voor de Sport (KISS) van NOC*NSF. Het betreft informatie die als 
doel heeft het formuleren van strategische beleidsdoelen voor de georganiseerde 
sport. Deze gegevens mogen door NOC*NSF niet voor andere doeleinden worden 
aangewend en niet aan derden worden verkocht. 

 Behoudens het hiervoor bepaalde, verstrekt de KNHB geen gegevens uit de 
ledenadministraties aan derden, tenzij hiertoe wordt besloten in de algemene 
vergadering of wanneer er een wettelijke verplichting is om gegevens te verstrekken. 

7. De leden-rechtspersonen op wier velden bedrijfshockeycompetitie wordt gespeeld, 
zullen de deelnemende teams verplichten ieder jaar tijdig vóór 1 november van het 
lopende bondsjaar een teamlijst bij deze leden-rechtspersonen in te leveren, met 
daarop vermeld de volgende gegevens van de spelers: naam, geboortedatum, naam 
en postcode van het bedrijf, alsmede of de betrokkenen lid zijn van een vereniging die 
lid-rechtspersoon van de KNHB is, onder vermelding van de naam van die vereniging. 
Indien een dergelijke vermelding ontbreekt, wordt die persoon geacht geen lid te zijn 
van een lid-rechtspersoon van de KNHB. De leden-rechtspersonen zijn verplicht 
jaarlijks, uiterlijk op 1 november, deze teamlijsten in te leveren bij het bondsbureau. 

8. Een bijzonder lid is verplicht een opgave te verstrekken aan de KNHB van zijn leden, 
die verenigingsleden van de KNHB zijn of voor de toepassing van dit reglement zo veel 
mogelijk daarmee gelijk worden gesteld.  

9. Een lid-rechtspersoon dat aan een van zijn leden het lidmaatschap opzegt of een lid uit 
het lidmaatschap ontzet, is verplicht daarvan onmiddellijk, met opgave van reden, 
schriftelijk kennis te geven aan het bondsbestuur.  

 



  
 

Artikel 3.4 Verboden lidmaatschap  
Het is een lid-rechtspersoon verboden personen tot het lid-rechtspersoon te laten 
toetreden of als deel uitmakend van het lid-rechtspersoon te handhaven, die op grond van 
een onherroepelijk geworden besluit geen lid van de KNHB meer zijn, ingevolge opzegging 
van het lidmaatschap door de KNHB of ontzetting uit het lidmaatschap van de KNHB.  
 
Artikel 3.5 Boekhouding  
1. Een lid-rechtspersoon is verplicht een naar het oordeel van het bondsbestuur 

behoorlijke boekhouding en administratie te voeren. Mocht een lid-rechtspersoon in 
verzuim blijken, dan maant het bondsbestuur hem aan deze verplichting alsnog te 
voldoen binnen de door het bondsbestuur te stellen redelijke termijn.  

2. Een lid-rechtspersoon is verplicht aan het bondsbestuur, of aan daartoe door het 
bondsbestuur aangewezen personen, binnen een week na daartoe door het 
bondsbestuur gedaan verzoek, inzage te verlenen in zijn boekhouding en administratie 
en daaromtrent alle gevraagde inlichtingen te verstrekken. 

 
Artikel 3.6 Financiële verplichtingen  
1. Een gewoon lid of kandidaat-lid is verplicht tot betaling van: 
 a. een jaarlijkse, door de algemene vergadering vast te stellen contributie per 

verenigingslid en per categorie als bedoeld in artikel 3.3 lid 2 van dit reglement, 
welke contributie over het bondsjaar geheven wordt; 

 b. een jaarlijkse bijdrage per verenigingslid in de premie voor de door de KNHB mede 
namens haar leden aangegane collectieve Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering 
en de collectieve Ongevallenverzekering; 

 c. de jaarlijks door de algemene vergadering vast te stellen inleggelden voor 
deelneming aan de competities; 

 d. de gelden waartoe de algemene vergadering mocht besluiten.  
 Een lid-rechtspersoon dat zich daarvoor heeft aangemeld, is verplicht tot betaling van 

de rechten van BUMA, SENA en VIDEMA. 
 Bovendien is een vereniging bij haar toelating als gewoon lid verplicht tot betaling van 

een entreegeld van € 250,00 (zegge: tweehonderdvijftig euro). 
2. De contributie en de inleggelden als bedoeld in sub a en c van het vorige lid worden 

jaarlijks vastgesteld aan de hand van het prijsindexcijfer van de 
‘consumentenprijsindex (CPI)’ van het Centraal Bureau van de Statistiek,  tenzij de 
algemene vergadering op basis van een daartoe strekkend voorstel van het 
bondsbestuur anders beslist. 

3. De betalingen als bedoeld in lid 1 geschieden middels een door de leden-
rechtspersonen te verstrekken machtiging tot het innen van de termijnbedragen via 
een automatische incasso. 

4. Indien een lid-rechtspersoon ten gevolge van achterstallige betaling een geldboete 
wordt opgelegd, kan hij binnen tien werkdagen nadat een zodanige maatregel te zijnen 
kennis is gebracht, een verzoek om herziening bij het bondsbestuur indienen.  

5. Ieder bedrijfshockeyteam is jaarlijks aan de KNHB een afdracht/contributie 
verschuldigd, die wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Deze 
afdracht/contributie dient te worden voldaan aan de leden-rechtspersonen op wier 
velden de bedrijfshockeycompetitie wordt gespeeld. Deze leden-rechtspersonen zijn 
jegens de KNHB verantwoordelijk voor een tijdige en juiste betaling aan de KNHB van 
de door de bedrijfshockeyteams verschuldigde afdracht/contributie. 

 
Artikel 3.7 Competities en wedstrijden  
1. Het is een lid-rechtspersoon verboden hockeycompetities te organiseren of de hem ter 

beschikking staande speelaccommodaties voor door andere dan de KNHB 
georganiseerde competities of wedstrijden te doen gebruiken, behoudens dispensatie 
te verlenen door het bondsbestuur. De dispensatie kan slechts voor de duur van één 
seizoen worden verleend. 

2. Behoudens toepassing van lid 3 van dit artikel is het toegestaan dat de leden-
rechtspersonen buiten bezwaar van de competities: 
a. onderling wedstrijden en toernooien organiseren; het organiseren van toernooien 

behoeft vooraf de goedkeuring van het bondsbestuur;  
b. incidenteel wedstrijden spelen tegen verenigingen, ook buitenlandse, die geen lid 

van de KNHB zijn, mits het spelen van zodanige wedstrijden vooraf ter kennis van 
het bondsbestuur is gebracht;  



  
 

c. medewerking verlenen aan de organisatie van een bedrijfshockeycompetitie, op 
voorwaarden door het bondsbestuur te stellen; 

d. met hun leden in combinaties, onder welke naam ook, in het buitenland 
wedstrijden spelen, mits het spelen van zodanige wedstrijden vooraf ter kennis 
van het bondsbestuur is gebracht.  

3. Het bondsbestuur is echter bevoegd het organiseren van of deelnemen aan 
wedstrijden of toernooien te verbieden gedurende een bepaalde periode dan wel per 
geval. 

4. Het is een lid-rechtspersoon verboden voor het bijwonen van een competitiewedstrijd 
entreegeld te heffen of daarvoor enige vergoeding te vorderen, alsook in enigerlei 
vorm voordeel te trekken uit door anderen daarvoor geheven entreegeld of gevorderde 
vergoeding, alles behoudens dispensatie te verlenen door het bondsbestuur. 

5. Behoudens het bepaalde in artikel 11 lid 1 sub b van de statuten, zijn de rechten om 
beeldopnamen te doen vervaardigen voorbehouden aan de KNHB. Voor een televisie-
uitzending van een wedstrijd is voorafgaande toestemming van het bondsbestuur 
nodig. Deze toestemming kan voor de duur van één seizoen worden verleend. 

6. Een lid-rechtspersoon is verplicht vrije toegang tot de door de KNHB georganiseerde of 
goedgekeurde wedstrijden te verlenen aan: 
a. bestuursleden van het Nederlands Olympisch Comité/Nederlandse Sport Federatie 

(NOC*NSF), personen die door het bestuur van de Fédération Internationale de 
Hockey (FIH) of van de European Hockey Federation (EHF) in het bezit zijn gesteld 
van een geldig algemeen bewijs van toegang tot wedstrijden, die worden gespeeld 
onder de rechtsbevoegdheid van hockeybonden of verenigingen, die bij het 
NOC*NSF, de FIH of de EHF zijn aangesloten;  

b. personen in het bezit van een door het bondsbestuur afgegeven persoonlijk 
toegangsbewijs.  

 
 
Artikel 4 Bondsbestuur  
Artikel 4.1 Algemeen 
1. Het bondsbestuur is het hoogste uitvoerende orgaan van de KNHB, voor zover de 

statuten bepaalde taken niet rechtstreeks aan andere organen van de KNHB opdragen. 
2. De bondsbestuursleden hebben het recht alle vergaderingen en bijeenkomsten van de 

in de KNHB bestaande organen, besturen en commissies bij te wonen met uitzondering 
van de tuchtcommissie en de commissie van beroep. 

3. De bondsbestuursleden hebben te allen tijde recht van toegang tot de terreinen en 
gebouwen van een lid-rechtspersoon. 

4. De bondsbestuursleden kunnen de door hen werkelijk gemaakte kosten aan de KNHB 
in rekening brengen.   

 
Artikel 4.2 Taken leden bondsbestuur  
1. De voorzitter van het bondsbestuur, en bij diens ontstentenis de vicevoorzitter, leidt 

de bondsbestuursvergaderingen en stelt de agenda daarvan vast. Hij opent en sluit de 
discussies. Hij is verplicht die weer te openen, indien ten minste tweederde van het 
aantal aanwezige bondsbestuursleden het verlangen daartoe kenbaar maakt. 

2. De secretaris van het bondsbestuur draagt zorg voor de juiste verslaglegging van de 
besluiten van het bondsbestuur en voor alle vereiste publicaties op de website van de 
KNHB en/of in de verenigingsnieuwsbrief.  

 Hij houdt toezicht op de organisatie van het bondsbureau. 
3. De penningmeester van het bondsbestuur beheert de gelden en geldswaarden van de 

KNHB. Hij bereidt de aan de algemene vergadering door het bondsbestuur over te 
leggen balans en staat van baten en lasten met een toelichting (jaarrekening) van de 
KNHB, evenals de rekening en verantwoording van het bondsbestuur over het 
afgelopen boekjaar voor en stelt deze op. Tevens is hij verantwoordelijk voor het 
opstellen van de begroting. Hij treedt tijdig in overleg met de financiële commissie 
omtrent de vaststelling van bijeenkomsten van die commissie en hij woont die 
bijeenkomsten uit naam van het bondsbestuur bij.  

4. Bij het uitoefenen van zijn taken wordt het bondsbestuur bijgestaan door het 
bondsbureau. 

 
Artikel 4.3 Vergaderingen bondsbestuur 
1. Het bondsbestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of drie andere leden van het 

bondsbestuur dit gewenst achten. 



  
 

2. De bondsbestuursleden dienen door de secretaris van het bondsbestuur ten minste vijf 
dagen voor de dag van de vergadering schriftelijk of langs elektronische weg tot de 
vergadering te worden opgeroepen. In naar het oordeel van de voorzitter van het 
bondsbestuur spoedeisende gevallen kan de oproeping op kortere, door hem te 
bepalen, termijn geschieden. 

   
 
Artikel 5 Algemene vergadering  
 
Artikel 5.1 Voorbereiding  
1. Ter voorbereiding op de algemene vergadering wordt door het bondsbestuur uiterlijk 

zeven weken voorafgaand aan de vergadering de voorlopige agenda opgesteld, die 
voor wat betreft de voorjaarsvergadering in elk geval de in artikel 20 lid 2 van de 
statuten genoemde onderwerpen en voor wat betreft de najaarsvergadering in elk 
geval de in artikel 20 lid 3 van de statuten genoemde onderwerpen dient te bevatten. 

2. a. De definitieve agenda, de beleidsnota’s met bijbehorende voorstellen en eventuele 
voorstellen tot wijziging van de statuten en reglementen worden door het 
bondsbestuur uiterlijk vier weken voorafgaand aan de algemene vergadering aan 
de leden-rechtspersonen en betrokken commissies verstuurd. 

b. De stukken en voorstellen betrekking hebbende op de punten genoemd in artikel 
5.2 lid 1 sub a tot en met c en lid 2 sub a tot en met c van dit reglement worden 
uiterlijk vier weken voorafgaand aan de algemene vergadering aan de leden-
rechtspersonen en betrokken commissies verstuurd. 

2. Het bondsbestuur neemt eventuele van de commissies ontvangen commentaren mee 
in haar overwegingen, waarna uiterlijk vier weken voorafgaand aan de algemene 
vergadering de oproep en de definitieve agenda met stukken voor de algemene 
vergadering naar de leden-rechtspersonen en commissies worden gezonden. 

3. In de daartoe geëigende gevallen, zulks ter beoordeling van het bondsbestuur, kan 
van bovengenoemde regeling worden afgeweken en kunnen buiten de voorlopig 
opgestelde agenda voorstellen aan de definitieve agenda worden toegevoegd. 

 
Artikel 5.2 Agenda  
1. In de voorjaarsvergadering dienen, onverminderd het bepaalde in artikel 20 lid 2 van 

de statuten, aan de orde te komen: 
a. een jaarverslag over het afgelopen bondsjaar, uitgebracht door het bondsbestuur; 
b. de rekening en verantwoording van het bondsbestuur over het in het afgelopen 

boekjaar gevoerde financiële beheer, onder overlegging van de jaarrekening;  
c. het verslag van de financiële commissie en de verklaring van de accountant; 
d. de vervulling van vacatures in: 

1. het bondsbestuur; 
2. de tuchtcommissie; 
3. de commissie van beroep; 
4. de geschillencommissie Hoofdklasse; 
5. de financiële commissie; 
6. de commissie bedrijfshockey; 
7. de commissie arbitrage; 

e. de toelating als gewoon lid of als kandidaat-lid van verenigingen, die behalve aan 
de in de statuten gestelde vereisten ook voldoen aan de in artikel 2.2 van dit 
reglement gestelde vereisten en nadat daarover door het bondsbestuur advies is 
uitgebracht. 

2. In de najaarsvergadering dienen, onverminderd het bepaalde in artikel 20 lid 3 van de 
statuten, aan de orde te komen: 
a. de begroting van het bondsbestuur voor het komende boekjaar;  
b. het jaarplan voor het komende boekjaar, uitgebracht door het bondsbestuur; 
c. de vaststelling van de door de gewone leden en de kandidaat-leden voor het 

lopend bondsjaar te betalen contributie en inleggelden, als bedoeld in artikel 3.6 
lid 1 van dit reglement. 

 
Artikel 5.3 Besluitvorming  
1. Als in de algemene vergadering bij een benoeming van personen het aantal kandidaten 

de te vervullen plaatsen niet overtreft, worden de kandidaten met volstrekte 
meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen benoemd en vindt zo nodig een 
aanvullende benoeming plaats met inachtneming van het in dit artikel bepaalde. Als er 



  
 

meer kandidaten zijn gesteld dan er plaatsen zijn te vervullen, geschiedt de 
benoeming door schriftelijke stemming. 

2. De schriftelijke stemming geschiedt door middel van gesloten en ongetekende 
stembiljetten. Op de uit te reiken stembiljetten staat vermeld het aantal stemmen, 
waarop ieder gewoon lid recht heeft. De voorzitter van de algemene vergadering 
benoemt een stembureau, bij hetwelk de stembiljetten moeten worden ingeleverd, dat 
de stembiljetten opent en over hun geldigheid en daarmede over de geldigheid van de 
daarop uitgebrachte stemmen beslist. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn 
uitgebracht. De leden van het stembureau zijn tot geheimhouding verplicht. De 
stembiljetten worden dadelijk na afloop van de algemene vergadering vernietigd. 

3. Als in de algemene vergadering bij een stemming voor de benoeming van een 
persoon: 
a. iemand de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen verkrijgt, 

wordt die persoon benoemd verklaard; 
b. niemand de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen verkrijgt, 

wordt herstemd tussen de twee personen die de grootste aantallen geldig 
uitgebrachte stemmen op zich hebben verenigd; komen door het verkrijgen van 
een gelijk aantal geldig uitgebrachte stemmen meer dan twee personen voor de 
herstemming in aanmerking, dan delen zij allen in de herstemming; bij de 
herstemming beslist het grootste aantal geldig uitgebrachte stemmen; wordt dit 
aantal door meer dan één persoon verkregen, dan beslist tussen hen het lot. 

4. In de algemene vergadering geschiedt een stemming over zaken mondeling, tenzij de 
voorzitter van de algemene vergadering een schriftelijke stemming nodig acht. Op 
zodanige schriftelijke stemming is het bepaalde in lid 2 van overeenkomstige 
toepassing.  

5. Behalve in de gevallen waarin de statuten of de wet anders bepalen, worden in de 
algemene vergadering besluiten over zaken bij volstrekte meerderheid van de geldig 
uitgebrachte stemmen genomen. Bij staking van stemmen is een voorstel derhalve 
verworpen. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.  

 
 
Artikel 6. Organisatie districten  
1. De KNHB kent de volgende districten: 

a. het district Zuid-Holland; 
b. het district Noord-Holland; 
c. het district Midden Nederland; 
d. het district Zuid Nederland; 
e. het district Oost Nederland;  
f. het district Noord Nederland. 

2. Binnen het district worden door het bondsbestuur de volgende functionarissen 
benoemd dan wel aangesteld: 
- de competitieleider veldhockey district: deze zit in beginsel de vergadering van de 

commissie veldhockey voor en organiseert tezamen met deze commissie de 
veldhockeycompetitie binnen het district; 

- de competitieleider zaalhockey district: deze zit in beginsel de vergadering van de 
commissie zaalhockey voor en organiseert tezamen met deze commissie de 
zaalhockeycompetitie binnen het district; 

- de coördinator Jongste Jeugd district: deze zit in beginsel de vergadering van de 
commissie Jongste Jeugd voor en organiseert tezamen met deze commissie de 
speelvormen F-, E- en D-jeugd (tot en met achttal) binnen het district; 

- de coördinator verenigingsarbitrage district; deze zit in beginsel de vergadering van 
de commissie verenigingsarbitrage voor en geeft sturing aan en overlegt met de 
examinatoren en regiocoördinatoren binnen het district; 

- de coördinator bondsarbitrage district; deze zit in beginsel de vergadering van de 
commissie bondsarbitrage voor en is verantwoordelijk voor de aanwijzing, 
begeleiding, opleiding en beoordeling van de bondsscheidsrechters binnen het 
district; 

- de coördinator selecties district; deze zit in beginsel de vergadering van de 
commissie districtsselecties voor, alsmede de overleggen met de districtstrainers. 

3. De zittingsduur van de in lid 2 genoemde functionarissen die door het bondsbestuur 
worden benoemd, is drie jaar. Elk van deze functionarissen treedt aldus uiterlijk drie 
jaar na zijn benoeming af volgens een door het bondsbestuur op te stellen rooster van 



  
 

aftreden. Een aftredende functionaris is ten hoogste twee maal herbenoembaar, 
telkens voor een periode van drie jaar.    

4. De in lid 2 genoemde functionarissen hebben gezamenlijk onder meer tot taak: 
- het bevorderen van de beoefening en de organisatie van de hockeysport in het 

district; 
- het gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen in het verticaal overleg als bedoeld 

in lid 5 van dit artikel tussen de in lid 2 genoemde functionarissen in het district en 
het bondsbestuur;  

- het houden van toezicht op de binnen het district plaatsvindende gedragingen van 
verenigingen;  

- het ondersteunen van verenigingen in het district;  
- het initiëren van projecten in het district; 
- het organiseren van veld- en zaalhockeycompetities voor jeugd en senioren in het 

district;  
- het organiseren van het Jongste Jeugdhockey in het district (F-, E- en D-jeugd, 

meer specifiek de speelvormen drietal-, zestal- en achttalhockey);  
- het organiseren van de arbitrage in het district;  
- het organiseren van de activiteiten van de districtsselecties. 

5. Ter uitvoering van hun taken kunnen de in lid 2 genoemde functionarissen door de 
navolgende door hun samen te stellen commissies worden ondersteund: 
- districtscommissie veldhockey; 
- districtscommissie zaalhockey; 
- districtscommissie Jongste Jeugd; 
- districtscommissie verenigingsarbitrage;  
- districtscommissie bondsarbitrage;  
- districtscommissie districtsselecties. 

6. Binnen het bondsbestuur wordt per district een portefeuillehouder aangewezen, die het 
betreffende district binnen het bondsbestuur vertegenwoordigt. Deze 
portefeuillehouders worden periodiek op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen in 
het district door de in lid 2 genoemde functionarissen.  

7. Elk van de in lid 2 genoemde functionarissen heeft periodiek een horizontaal overleg 
met de verantwoordelijke van het bondsbestuur en de betrokken functionarissen in de 
andere districten. De volgende vormen van overleg worden gehouden: 
- overleg veldhockeycompetitieleiders: tussen de competitieleider van de KNHB, de 

portefeuillehouder competitie van het bondsbestuur en de competitieleiders 
veldhockey van de zes districten; 

- overleg zaalhockeycompetitieleiders: tussen de competitieleider van de KNHB, de 
portefeuillehouder competitie van het bondsbestuur en de competitieleiders 
zaalhockey van de zes districten; 

- overleg Jongste Jeugd: tussen de portefeuillehouder Jongste Jeugd van het 
bondsbestuur en de coördinatoren Jongste Jeugd van de zes districten; 

- overleg bondsarbitrage: tussen het hoofd arbitrage van het bondsbureau, de 
coördinatoren bondsarbitrage van de zes districten en de voorzitter van de 
landelijke commissie bondsarbitrage (LBA); 

- overleg verenigingsarbitrage: tussen het hoofd arbitrage van het bondsbureau en de 
coördinatoren verenigingsarbitrage van de zes districten; 

- overleg districtsselecties: tussen de portefeuillehouder(s) districtsselecties van het 
bondsbestuur en coördinatoren selecties van de zes districten. 

 
 
Artikel 7 Commissies 
 
Artikel 7.1 Statutaire commissies 
Artikel 7.1.1 Algemeen 
1. De KNHB kent de volgende statutaire commissies: 

a. de tuchtcommissie; 
b. de commissie van beroep; 
c. de geschillencommissie Hoofdklasse;  
d. de financiële commissie. 

2. De samenstelling en wijze van benoeming van de geschillencommissie Hoofdklasse is 
geregeld in het reglement geschillenbeslechting Hoofdklasse. De samenstelling en 
wijze van benoeming van de tuchtcommissie en de commissie van beroep zijn 
geregeld in het tuchtreglement. 



  
 

 
Artikel 7.1.2 Financiële commissie  
1. De leden van de financiële commissie worden door de algemene vergadering benoemd 

voor de duur van drie bondsjaren. Elk commissielid treedt aldus af in de algemene 
vergadering, volgend drie jaar op die waarin zijn benoeming plaatsvond, volgens een 
door het bondsbestuur op te stellen rooster van aftreden. Een aftredend commissielid 
defungeert en het nieuw benoemde commissielid treedt in functie onmiddellijk na 
afloop van de algemene vergadering waarin de benoeming plaatsvond. Een aftredend 
commissielid is ten hoogste twee maal herbenoembaar, telkens voor een periode van 
drie jaar. 

2. De voorzitter van de financiële commissie wordt als zodanig door de algemene 
vergadering benoemd. 

3. De benoeming van de leden van de financiële commissie geschiedt uit één of meer 
bindende voordrachten, behoudens het hierna bepaalde.  

 Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn zowel bevoegd het bondsbestuur, nadat 
dit de voorzitter van de commissie gehoord heeft, als tien gewone leden die 
gezamenlijk bevoegd zijn tot het uitbrengen van minimaal tachtig stemmen in de 
algemene vergadering. Een voordracht door het bondsbestuur wordt bij de oproeping 
van de algemene vergadering vermeld. Een voordracht door de gewone leden moet 
schriftelijk of langs elektronische weg bij het bondsbestuur worden ingediend. Deze 
voordracht moet eenduidig aangeven tegen welke kandidaat, die is voorgesteld door 
het bondsbestuur, zij wordt ingediend. De betreffende brief dient minimaal twee weken 
vóór de datum van de algemene vergadering op het bondsbureau te zijn ontvangen. 
Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming, 
onverminderd het hierna bepaalde, uit die voordrachten. 

4. Aan elke bindende voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een 
met een meerderheid van ten minste tweederde van de uitgebrachte stemmen 
genomen besluit van de algemene vergadering. 

5. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene vergadering overeenkomstig 
het bepaalde in het vorige lid aan de opgemaakte voordrachten het bindend karakter 
te ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in haar keuze. 

6. De leden van de financiële commissie mogen geen deel uitmaken van het 
bondsbestuur of van een bondscommissie genoemd in artikel 7.2 van dit reglement. 
Zij die een dienstverband hebben met de KNHB kunnen geen deel uitmaken van de 
financiële commissie. 

 
Artikel 7.2 Bondscommissies  
Artikel 7.2.1 Algemeen 
1. Het bondsbestuur wordt in de uitoefening van zijn taak bijgestaan door 

bondscommissies. De taak en de (wijze van) samenstelling van de bondscommissies 
zijn in dit reglement geregeld. 

2. De KNHB kent de volgende bondscommissies: 
a. de commissie bedrijfshockey; 
b. de commissie arbitrage. 

3. De leden van de bondscommissies worden door de algemene vergadering benoemd 
voor de duur van drie bondsjaren, met dien verstande dat zij, met uitzondering van de 
leden van de commissie bedrijfshockey, slechts tweemaal voor deze periode herkozen 
kunnen worden. Het bondsbestuur kan, in bijzondere omstandigheden, besluiten dat 
een bondscommissielid herkiesbaar is voor een periode van maximaal één jaar. Met 
uitzondering van de leden van de commissie bedrijfshockey, treedt elk 
bondscommissielid aldus af in de algemene vergadering, volgend drie jaar op die 
waarin zijn benoeming plaatsvond, volgens een door het bondsbestuur op te stellen 
rooster van aftreden. Een aftredend bondscommissielid defungeert en het nieuw 
benoemde lid treedt in functie onmiddellijk na afloop van de algemene vergadering 
waarin de benoeming plaatsvond. 

4. De voorzitters van de bondscommissies, met uitzondering van de voorzitter van de 
commissie bedrijfshockey, worden als zodanig door de algemene vergadering 
benoemd. 

5. De benoeming van een bondscommissielid geschiedt uit één of meer bindende 
voordrachten, behoudens het hierna bepaalde. Tot het opmaken van zulk een 
voordracht zijn zowel bevoegd het bondsbestuur, nadat dit de voorzitter van de 
desbetreffende bondscommissie gehoord heeft, als tien gewone leden die gezamenlijk 
bevoegd zijn tot het uitbrengen van minimaal tachtig stemmen in de algemene 



  
 

vergadering, met dien verstande dat bij de benoeming van een lid van de commissie 
bedrijfshockey enkel het bondsbestuur bevoegd is een bindende voordracht op te 
maken. Een voordracht door het bondsbestuur wordt bij de oproeping van de 
algemene vergadering vermeld. Een voordracht door de gewone leden moet schriftelijk 
of langs elektronische weg bij het bondsbestuur worden ingediend. Deze voordracht 
moet eenduidig aangeven tegen welke kandidaat, die is voorgesteld door het 
bondsbestuur, zij wordt ingediend. De betreffende brief dient minimaal twee weken 
vóór de datum van de algemene vergadering op het bondsbureau te zijn ontvangen. 
Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming, 
onverminderd het hierna bepaalde, uit die voordrachten.  

6. Aan elke bindende voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een 
met een meerderheid van ten minste tweederde van de uitgebrachte stemmen 
genomen besluit van de algemene vergadering. 

7. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene vergadering overeenkomstig 
het bepaalde in het vorige lid aan de opgemaakte voordrachten het bindend karakter 
te ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in haar keuze. 

8. Het bondsbestuur voegt ten minste één van zijn leden toe aan elke bondscommissie. 
Zij mogen aan alle werkzaamheden van de desbetreffende bondscommissie 
deelnemen. Het bondsbestuur kan deze toevoeging achterwege laten indien een 
bondsbestuurslid op grond van het bepaalde in lid 3 in de bondscommissie is benoemd. 

9. De bondscommissies brengen elk jaar schriftelijk verslag uit van hun werkzaamheden. 
Deze verslagen worden opgenomen in het jaarverslag van het bondsbestuur.  

 
 
Artikel 7.2.2 Commissie bedrijfshockey  
1. De commissie bedrijfshockey heeft tot taak de bedrijfshockeycompetitie te organiseren 

en te ontwikkelen. 
2. De commissie bedrijfshockey bestaat uit tenminste vijf personen. 
3. De leden van de commissie bedrijfshockey worden door de algemene vergadering 

benoemd voor de duur van drie bondsjaren. Elk lid van de commissie bedrijfshockey 
treedt aldus af in de algemene vergadering, volgend drie jaar op die waarin zijn 
benoeming plaatsvond, volgens een door het bondsbestuur op te stellen rooster van 
aftreden. De aftredende is terstond herkiesbaar. Een aftredend lid van de commissie 
bedrijfshockey defungeert en het nieuw benoemde commissielid treedt in functie 
onmiddellijk na afloop van de algemene vergadering waarin de benoeming plaatsvond.  

4. De leden van de commissie bedrijfshockey kiezen uit hun midden een voorzitter. 
5. De benoeming van een lid van de commissie bedrijfshockey geschiedt uit één of meer 

bindende voordrachten op te maken door het bondsbestuur. De voordracht door het 
bondsbestuur wordt bij de oproeping van de algemene vergadering vermeld. Indien er 
meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming, onverminderd het 
hierna bepaalde, uit die voordrachten.  

6. Aan elke bindende voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een 
met een meerderheid van ten minste tweederde van de uitgebrachte stemmen 
genomen besluit van de algemene vergadering. 

7. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene vergadering overeenkomstig 
het bepaalde in het vorige lid aan de opgemaakte voordrachten het bindend karakter 
te ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in haar keuze. 

 
Artikel 7.2.3 Commissie arbitrage  
1. De commissie arbitrage heeft tot taak: 

a. het adviseren van het bondsbestuur met betrekking tot alle aspecten van de 
spelregels, de spelregelkennis, de opleidingen en het aanwijzen, het beoordelen en 
het begeleiden van scheidsrechters; 

b. de aanwijzingen van de scheidsrechters voor internationale wedstrijden, welke 
aanwijzing geschiedt door het bondsbestuur, nadat daarover bij de commissie 
arbitrage advies is ingewonnen. 

2. De commissie arbitrage bestaat uit een door het bondsbestuur vast te stellen aantal 
leden. 

3. De subcommissie opleidingen van de commissie arbitrage stelt de normen vast, door 
eisen te stellen aan de opleidingen en/of examens voor scheidsrechters. 

 
 
Artikel 7.3 Overige commissies 



  
 

Artikel 7.3.1 Commissies met bijzondere opdracht 
1. Het bondsbestuur kan commissies met bijzondere opdracht instellen om zich bij de 

uitvoering van zijn taak te laten bijstaan. 
2. De taak en samenstelling van deze commissies worden door het bondsbestuur 

vastgesteld. 
 
Artikel 7.3.2 Commissies van onderzoek 
1. Het bondsbestuur kan commissies van onderzoek instellen, bestaande uit één of meer 

personen, om voor het bondsbestuur, wanneer dit nodig of gewenst voorkomt, een 
onderzoek te verrichten naar voorvallen verband houdende met het mogelijk niet 
naleven van de statuten en reglementen van de KNHB. 

2. Het bondsbestuur verstrekt een commissie schriftelijk of langs elektronische weg 
opdracht tot het doen van onderzoek. Ter uitvoering van deze opdracht kan een lid 
van een commissie van onderzoek, mocht dit voor haar oordeelsvorming van belang 
zijn, het bondsbestuur, andere besturen en commissies van de KNHB en leden van de 
KNHB raadplegen dan wel horen. Zij zijn verplicht een commissie van onderzoek 
desgevraagd alle inlichtingen te verstrekken. 

 
Artikel 7.3.3 Bestuurscommissies  
1. Het bondsbestuur kan bestuurscommissies instellen om zich in de uitvoering van zijn 

taak te laten bijstaan. 
2. De taak en samenstelling van deze commissies worden door het bondsbestuur 

vastgesteld. 
 
Artikel 7.4 Vergoeding kosten 
1. De leden en de toegevoegde leden van in de KNHB bestaande commissies kunnen de 

door hen als zodanig gemaakte kosten aan de KNHB in rekening brengen. 
2. Het bondsbestuur stelt de normen ter zake vast.  
 
 
Artikel 8 Vertegenwoordigende teams 
1. Het bondsbestuur draagt de verantwoordelijkheid voor het samenstellen van de 

Nederland vertegenwoordigende teams, ook die bestaande uit spelers of speelsters 
behorende tot een bepaalde leeftijdsgroep. 

2. Het bondsbestuur draagt de verantwoordelijkheid voor de organisatie van de selectie, 
de training en de begeleiding van die Nederland vertegenwoordigende teams en kan 
ter zake in het bondsreglement bepalingen vastleggen. 

3. Verkiesbaar tot speler van een Nederland vertegenwoordigend team zijn uitsluitend 
personen die de Nederlandse nationaliteit bezitten.  

 
 
Artikel 9 Competities 
 
Artikel 9.1 Algemeen 
1. Het bondsbestuur respectievelijk de competitieleiding organiseert jaarlijks gedurende 

het seizoen één of meer competities voor de gewone leden en kandidaat-leden. 
2. Het bondsbestuur respectievelijk de competitieleiding stelt het competitiesysteem vast 

en is verantwoordelijk voor de uitvoering van de competities en treft daartoe alle 
noodzakelijke maatregelen, inclusief het opleggen van geldboetes.  

 
Artikel 9.2 Geldboetes  
1. Het bondsbestuur kan voor elk overtreden, niet nakomen, niet tijdig nakomen of niet 

behoorlijk nakomen door een lid van de navolgende statutaire en reglementaire 
verplichtingen de daarbij te vermelden (maximale) geldboete aan dat lid opleggen. 

2. Deze verplichtingen zijn genoemd in: 
a. artikel 11 lid 2 sub e van de statuten: een geldboete van ten hoogste € 250,00 

(zegge: tweehonderdvijftig euro); 
b. artikel 11 lid 2 sub d van de statuten en artikel 3.1 van dit reglement: een 

geldboete van ten hoogste € 250,00 (zegge: tweehonderdvijftig euro); 
c. artikel 3.2 van dit reglement: een geldboete van ten hoogste € 250,00 (zegge: 

tweehonderdvijftig euro); 
d. artikel 3.5 van dit reglement: een geldboete van ten hoogste € 450,00 (zegge: 

vierhonderdvijftig euro); 



  
 

e. artikel 3.4 van dit reglement, waaronder begrepen de verplichting zich te houden 
aan de in het kader van dat artikel door het bondsbestuur te stellen voorwaarden: 
een geldboete van ten hoogste € 450,00 (zegge: vierhonderdvijftig euro); 

f. artikel 3.3 van dit reglement: een geldboete van ten hoogste € 450,00 (zegge: 
vierhonderdvijftig euro); 

g. artikel 3.6 lid 4 van dit reglement: een geldboete van ten hoogste € 125 (zegge: 
eenhonderdvijfentwintig euro) voor elke achterstallige betaling; 

h. artikel 3.6 lid 5 van dit reglement: een geldboete van ten hoogste € 450,00 
(zegge: vierhonderdvijftig euro); 

i. artikel 3.7 van dit reglement: een geldboete van ten hoogste € 450,00 (zegge: 
vierhonderdvijftig euro). 

3. Het bondsbestuur respectievelijk de competitieleiding kan voor elke overtreding, niet 
nakomen, niet tijdig nakomen of niet behoorlijk nakomen door een lid van het 
bepaalde in het bondsreglement een geldboete aan dit lid opleggen van ten hoogste € 
250,00 (zegge: tweehonderdvijftig euro).  

4. Een door het bondsbestuur of de competitieleiding opgelegde geldboete wordt aan de 
betrokkene schriftelijk of langs elektronische weg medegedeeld, behoudens de in het 
kader van de uitvoering van de competitie ingevolge het bepaalde in het 
bondsreglement opgelegde geldboetes die periodiek worden gefactureerd. Deze 
facturering geldt als kennisgeving aan het lid. 

5. Een door het bondsbestuur respectievelijk de competitieleiding opgelegde geldboete 
dient te worden voldaan binnen veertien dagen, of binnen de door het bondsbestuur 
bepaalde langere termijn na kennisgeving van de boete, respectievelijk na vermelding 
in de kennisgeving met competitiegegevens. Het instellen van beroep tegen een 
opgelegde geldboete dient te geschieden binnen tien werkdagen na kennisgeving van 
de geldboete en schort de betalingsverplichting op. Een na beroep onherroepelijk 
vaststaande geldboete dient te worden voldaan binnen tien werkdagen na 
kennisgeving van de uitspraak van de commissie van beroep of binnen de door de 
commissie van beroep bepaalde langere termijn. 

6. Het opleggen van een geldboete sluit statutaire schorsing van het lid, statutaire 
opzegging van het lidmaatschap namens de KNHB en statutaire ontzetting uit het 
lidmaatschap van de KNHB op grond van dezelfde feiten niet uit, evenmin het door het 
bondsbestuur in samenhang met dezelfde feiten aanhangig maken van een 
tuchtprocedure bij de tuchtcommissie, indien daartoe, naar het oordeel van het 
bondsbestuur, mede aanleiding bestaat. 

 
Artikel 9.3 Administratiekosten  
Het bondsbestuur is bevoegd administratiekosten in rekening te brengen bij de in het 
tuchtreglement geregelde gevallen. 
 
Artikel 9.4 Bondsreglement  
1. Het bondsbestuur is bevoegd onder de naam bondsreglement voorschriften te 

publiceren met betrekking tot: 
a. de organisatie van wedstrijden en competities en alles wat daarmede samenhangt; 
b. de arbitrage en alles wat daarmede samenhangt; 
c. de uitoefening van bevoegdheden van het bondsbestuur respectievelijk de 

competitieleiding in het kader van de competitie; 
d. de werkwijze van andere besturen en commissies van de KNHB. 

2. Het bondsreglement mag geen bepalingen bevatten in strijd met de wet, de statuten, 
dit reglement en een beleidslijn welke in de algemene vergadering uitdrukkelijk als 
zodanig is vastgesteld. 

3. Het bondsbestuur kan nieuwe bepalingen in het bondsreglement opnemen en 
bestaande bepalingen vervallen verklaren. Besluiten daartoe worden voorafgaand aan 
de inwerkingtreding gepubliceerd op de website van de KNHB en/of in de 
verenigingsnieuwsbrief. 

 
Artikel 9.5 Spelreglementen  
1. Het bondsbestuur stelt in overleg met de commissie arbitrage spelreglementen vast. 

Door de KNHB of door een lid-rechtspersoon uitgeschreven wedstrijden moeten 
worden gespeeld volgens de bepalingen van het op de soort wedstrijd toepasselijke 
spelreglement. 

2. Het bondsbestuur kan voor bepaalde wedstrijden van de spelreglementen afwijkende 
bepalingen vaststellen. 



  
 

 
Artikel 9.6 Goed sportbestuur  
De KNHB kent een regeling Goed Sportbestuur voor de verenigingen, het bondsbestuur en 
de functionarissen genoemd in artikel 6 lid 2 van dit reglement die door het bondsbestuur 
worden benoemd. Deze regelingen zijn te vinden op de website van de KNHB.  
 
 
Artikel 10 Herzieningsprocedure 
 
Artikel 10.1 Verzoek herziening competitiemaatregel 
1. Een gewoon lid of kandidaat-lid kan ter zake van in het kader van de uitvoering van de 

competities door het bondsbestuur respectievelijk de competitieleiding getroffen 
maatregelen, bedoeld in artikel 9.1 lid 2 van dit reglement, binnen tien werkdagen na 
dagtekening van de beslissing waarin de maatregel is opgelegd bij het bondsbestuur 
een verzoek om herziening indienen, tenzij de maatregel alleen bestond uit het 
opleggen van een geldboete € 50,00 (zegge: vijftig euro) of minder.  

2. Een verzoek om herziening heeft geen opschortende werking met betrekking tot de 
betwiste maatregel.  

 
Artikel 10.2 Beroep 
Artikel 10.2.1 Bevoegdheid tot instellen beroep 
Een gewoon lid of kandidaat-lid kan beroep instellen bij de commissie van beroep ter zake 
van de door het bondsbestuur naar aanleiding van het in artikel 10.1 lid 1 bedoelde 
verzoek om herziening genomen beslissing, tenzij de maatregel alleen bestond uit het 
opleggen van een geldboete van € 50,00 (zegge: vijftig euro) of minder.  
 
Artikel 10.2.2 Beroepschrift  
1. Het beroep dient schriftelijk en met opgave van reden op het bondsbureau te zijn 

ontvangen uiterlijk binnen tien werkdagen na dagtekening van de beslissing van het 
bondsbestuur.  

2. Van een door een gewoon lid of kandidaat-lid ingesteld beroep tegen een beslissing 
van het bondsbestuur stelt het bondsbureau het bondsbestuur schriftelijk of langs 
elektronische weg in kennis. 

3. De commissie van beroep stelt ten aanzien van de in artikel 10.2.1 genoemde 
beslissing vast of het bondsbestuur bij het uitvoeren van de competitie in redelijkheid 
tot de betwiste maatregel had kunnen komen. Als de commissie van beroep van 
oordeel is dat zulks niet het geval is dan zal het bondsbestuur met inachtneming van 
dat oordeel een nieuw besluit nemen met betrekking tot de betwiste maatregel. De 
commissie van beroep is bevoegd daartoe advies uit te brengen aan het bondsbestuur. 
Ook van de nadere beslissing van het bondsbestuur staat beroep op de commissie van 
beroep open.  

4. Het onderhavige beroep heeft geen opschortende werking met betrekking tot de 
betwiste beslissing van het bondsbestuur.  

5. De commissie van beroep brengt haar uitspraak met opgave van reden zo spoedig 
mogelijk schriftelijk of langs elektronische weg ter kennis van het bondsbestuur en van 
het lid-rechtspersoon. 

6. De onderhavige uitspraak van de commissie van beroep wordt gepubliceerd op de 
website van de KNHB en/of in de verenigingsnieuwsbrief, indien het bondsbestuur of 
het betrokken lid-rechtspersoon daartoe binnen tien werkdagen na verzending van de 
uitspraak het verzoek doet. 

7. Voor zover daarvan in dit reglement niet is afgeweken, zijn de bepalingen in het 
tuchtreglement met betrekking tot de behandeling, beraadslaging en uitspraak van de 
commissie van beroep van toepassing. 

 
 
Artikel 11 Wijzigen Huishoudelijk Reglement  
1. Dit reglement kan worden gewijzigd door een algemene vergadering, waarin ten 

minste vijfentwintig gewone leden zijn vertegenwoordigd, met een meerderheid van 
ten minste tweederde van de uitgebrachte stemmen. 

2. Degenen die de oproeping tot de algemene vergadering, welke een voorstel tot 
wijziging van het huishoudelijk reglement van de KNHB tot onderwerp heeft, hebben 
gedaan, bij welke oproeping moet worden medegedeeld dat in die vergadering 
wijziging van het huishoudelijk reglement zal worden voorgesteld, en welke oproeping 



  
 

vergezeld moet gaan van de wijzigingsvoorstellen, moeten bovendien niet later dan 
vier weken voor de dag van de algemene vergadering een afschrift van dat voorstel, 
waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte 
plaats voor de stemgerechtigde leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag 
waarop de vergadering wordt gehouden. 

3. Besluiten tot wijziging van dit huishoudelijk reglement treden in werking op de dag 
volgende op die waarop de algemene vergadering die besluiten neemt, tenzij de 
algemene vergadering een later tijdstip vaststelt. 

4. Dit huishoudelijk reglement is laatstelijk gewijzigd bij besluit van de algemene 
vergadering van 16 juni 2017 en gewijzigd in werking getreden op 17 juni 2017. 
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Begripsomschrijvingen 
 
In dit tuchtreglement wordt verstaan onder: 
1. algemene vergadering, het orgaan van de gewone leden als bedoeld in artikel 2:40 

van het Burgerlijk Wetboek en artikel 20 van de statuten; 
2. begeleider, iedere persoon die een lid in de ruimste zin van het woord begeleidt en/of 

voor die begeleiding verantwoordelijk is (waaronder in ieder geval begrepen het 
trainen, coachen en/of verzorgen op en/of rondom de plaats waar de sportbeoefening 
en/of de voorbereiding daarop plaatsvindt); 

3. betrokkene, het lid – natuurlijk of rechtspersoon – van de KNHB, de begeleider of 
functionaris aan wie een overtreding ten laste is gelegd, tegen wie een tuchtzaak 
aanhangig is gemaakt, tegen wie een tuchtrechtelijk onderzoek loopt, die beroep heeft 
ingesteld tegen een uitspraak van de tuchtcommissie of met betrekking tot wie van 
een uitspraak van de tuchtcommissie beroep is ingesteld; 

4. bondsbestuur, het orgaan als bedoeld in artikel 2:44 van het Burgerlijk Wetboek en 
artikel 14 van de statuten, te weten het bestuur van de KNHB; 

5. bondsbureau, het bureau als bedoeld in artikel 17 van de statuten; 
6. bondscommissie, een commissie die het bondsbestuur in de uitoefening van zijn taak 

bijstaat, waarvan de taak en de (wijze van) samenstelling is geregeld in het 
huishoudelijk reglement; 

7. bondsgedelegeerde, de persoon als bedoeld in artikel 31 van de statuten; 
8. bondsreglement, het reglement als bedoeld in artikel 9.4van het huishoudelijk 

reglement; 
9. commissie van beroep, het orgaan van de KNHB als bedoeld in artikel 29 van de 

statuten; 
10. commissie van onderzoek, de commissie als bedoeld in artikel 7.3.2 van het 

huishoudelijk reglement; 
11. competities, door de KNHB uitgeschreven of goedgekeurde reeksen van wedstrijden 

van een vast aantal teams, te spelen over een bepaalde periode volgens daartoe 
strekkende voorschriften met betrekking tot de organisatie, het programma, het 
puntensysteem, de eindrangschikking en alles wat daarmee samenhangt; 

12. district, een door geografische grenzen afgebakende bestuurseenheid binnen de 
KNHB als bedoeld in artikel 4 leden 2 en 3 van de statuten; 

13. huishoudelijk reglement, het reglement als bedoeld in artikel 33 van de statuten;  
14. jaarvergadering, de jaarlijks in de maand juni door het bondsbestuur bijeengeroepen 

algemene vergadering van de KNHB als bedoeld in artikel 26 van de statuten; 
15. KNHB, de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid als bedoeld in artikel 2 lid 1 

van de statuten, voluit genaamd: Koninklijke Nederlandse Hockey Bond; 
16. langs elektronische weg, indien degene met wie wordt gecommuniceerd hiermee 

instemt, kunnen schriftelijke mededelingen aan respectievelijk van (organen van) de 
KNHB geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en 
reproduceerbaar bericht aan het adres dat door de (organen van de) KNHB 
respectievelijk degene met wie wordt gecommuniceerd voor dit doel bekend is 
gemaakt aan degene met wie wordt gecommuniceerd respectievelijk de (organen van 
de) KNHB; 

17. leden, zowel de gewone leden als de buitengewone leden van de KNHB als bedoeld in 
artikel 6 van de statuten, voor zover in de statuten of dit reglement geen nader 
onderscheid wordt gemaakt of het tegendeel uit het zinsverband blijkt; 

18. leden-rechtspersonen, de gewone leden als bedoeld in artikel 6 lid 2 van de 
statuten, de buitengewone leden als bedoeld in artikel 6 lid 3 sub c van de statuten 
(de kandidaat-leden) en de buitengewone leden als bedoeld in artikel 6 lid 3 sub d van 
de statuten (de bijzondere leden); 

19. play-offs, wedstrijdserie waarmee – na afloop van een competitie – kampioenschap, 
promotie of degradatie van een team wordt bepaald. Deze wedstrijdserie heeft een 
eigen reglement; 

20. seizoen, de tijdsperiode die loopt van 1 juli van enig jaar tot en met 30 juni van het 
daaropvolgende jaar, waarin de door de KNHB georganiseerde competities worden 
gespeeld;  

21. statuten, de statuten van de KNHB; 
22. team, de aan een wedstrijd deelnemende combinatie van leden van een lid-

rechtspersoon of van de KNHB; 
23. tuchtcommissie, het orgaan van de KNHB als bedoeld in artikel 27 van de statuten; 
24. tuchtorgaan, de tuchtcommissie en/of de commissie van beroep; 



25. verbod tot deelname: een speelverbod of verbod tot begeleiden vanaf de teambank; 
26. vereniging, een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, met als doel het 

beoefenen van de hockeysport, die als lid-rechtspersoon is toegelaten tot de KNHB; 
27. verenigingsnieuwsbrief, de nieuwsbrief die door de KNHB aan de verenigingen 

wordt verstuurd; 
28. wedstrijd, veldhockeywedstrijd, zaalhockeywedstrijd en/of rolstoelhockeywedstrijd; 
29. werkdag, een dag van maandag tot en met vrijdag, uitgezonderd de feestdagen zoals 

genoemd in artikel 3 van de Algemene Termijnenwet. 
 
 



Artikel 1 Algemene bepalingen 
 
Artikel 1.1 Tuchtreglement 
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 28 van de statuten en onverminderd het bepaalde 
in het dopingreglement, het reglement ongewenst gedrag en het reglement matchfixing, 
geschiedt de tuchtrechtspraak binnen de KNHB uitsluitend op basis van dit reglement. 
 
Artikel 1.2 Toepasselijkheid tuchtreglement  
1. Dit reglement voorziet in een regeling in geval er sprake is van: 

a. een gele of rode kaart gegeven in een door de KNHB uitgeschreven wedstrijd; 
b. zodanig handelen of nalaten dat in strijd is met de wedstrijdbepalingen, statuten, 

reglementen en/of besluiten van organen van de KNHB of waardoor de belangen 
van de KNHB en/of de hockeysport in het algemeen worden geschaad. 

2. Alleen de in dit reglement genoemde tuchtcommissie en in beroep de commissie van 
beroep zijn bevoegd straffen op te leggen. Die bevoegdheid laat onverlet de 
bevoegdheid van het bondsbestuur een ordemaatregel te nemen daar waar het 
bondsbestuur die bevoegdheid in statuten of reglementen is verleend. Een door een 
bondsbestuur genomen ordemaatregel sluit niet uit dat ter zake van dezelfde feiten 
een tuchtrechtelijke veroordeling kan plaatsvinden. 

3. De bepalingen van dit reglement zijn van toepassing op: 
 a. de leden van de KNHB als genoemd in artikel 6 van de statuten;  

b. personen die zich aan de statuten, reglementen en besluiten van de KNHB hebben 
onderworpen; 

c. personen die binnen de KNHB en/of een vereniging als begeleider of functionaris 
werkzaamheden verrichten. 

 
 
Artikel 2 Tuchtrechtelijke organisatie 
 
Artikel 2.1 Tuchtcommissie en commissie van beroep 
1. De tuchtrechtspraak binnen de KNHB wordt in eerste aanleg uitgeoefend door de 

tuchtcommissie en in hoogste instantie door de commissie van beroep. 
2. De tuchtcommissie en de commissie van beroep zijn organen van de KNHB en doen 

uitspraak in naam van de KNHB. 
 
Artikel 2.2 Samenstelling en benoeming  
1. De tuchtcommissie bestaat uit ten minste vier leden, onder wie de voorzitter, die elk 

bevoegd zijn één of meer aanhangig gemaakte tuchtprocedures alleen te behandelen, 
tenzij de tuchtcommissie in een bijzonder geval bepaalt dat de behandeling door drie 
leden dient te geschieden.  

2. De commissie van beroep bestaat uit ten minste zes leden, onder wie de voorzitter. 
3. De leden van een tuchtorgaan moeten allen meerderjarig zijn. 
4. De voorzitter van een tuchtorgaan is jurist en wordt in functie benoemd. 
5. De leden van een tuchtorgaan worden in de jaarvergadering door de algemene 

vergadering benoemd voor de duur van drie bondsjaren. Elk commissielid treedt aldus 
af in de derde jaarlijkse algemene vergadering, volgend op die waarin zijn benoeming 
plaatsvond, volgens een door het bondsbestuur op te stellen rooster van aftreden.  

 De aftredende is terstond herkiesbaar. Een in een tussentijdse vacature benoemd 
commissielid neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.  

6. Een aftredend commissielid defungeert en het nieuw benoemde commissielid treedt in 
functie onmiddellijk na afloop van de jaarvergadering waarin de benoeming 
plaatsvond. De commissieleden maken deel uit van het tuchtorgaan tot en met de dag 
waarop hun lidmaatschap van die commissie eindigt, tenzij zij op die datum bij de 
behandeling van een zaak zijn betrokken, in welk geval zij aftreden op de datum 
waarop in die zaak uitspraak wordt gedaan. 

7. De benoeming van de leden van een tuchtorgaan geschiedt uit één of meer bindende 
voordrachten, behoudens het hierna bepaalde. Tot het opmaken van zulk een 
voordracht is het bondsbestuur bevoegd, nadat dit de voorzitter van het betreffende 
tuchtorgaan gehoord heeft. Een voordracht door het bondsbestuur wordt bij de 
oproeping van de algemene vergadering vermeld. Indien er meer dan één bindende 
voordracht is, geschiedt de benoeming, onverminderd het hierna bepaalde, uit die 
voordrachten.  



8. Aan elke bindende voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een 
met een meerderheid van ten minste tweederde van de uitgebrachte stemmen 
genomen besluit van de algemene vergadering. 

9. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene vergadering overeenkomstig 
het bepaalde in het vorige lid aan de opgemaakte voordrachten het bindend karakter 
te ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in haar keuze.  

10. Het lidmaatschap van de tuchtcommissie of van de commissie van beroep eindigt:  
 a. door bedanken als lid van de commissie;  
 b. door het verstrijken van de termijn waarvoor het lid was benoemd, behoudens zijn 

eventuele herbenoeming;  
 c. door het aanvaarden van een functie die ingevolge artikel 2.3 van dit reglement 

onverenigbaar is met het lidmaatschap van de commissie;  
 d. door overlijden. 
 
Artikel 2.3 Onverenigbaarheden 
1. Het lidmaatschap van de tuchtcommissie of van de commissie van beroep is 

onverenigbaar met het lidmaatschap van het bestuur van de KNHB of van een 
bondscommissie als genoemd in artikel 7.2 van het huishoudelijk reglement. 

2. Zij die een dienstverband hebben met de KNHB kunnen geen deel uitmaken van de 
tuchtcommissie of de commissie van beroep. Zij kunnen wel ambtshalve als secretaris 
aan de tuchtcommissie of de commissie van beroep worden toegevoegd, maar hebben 
alsdan geen stemrecht. 

3. Een lid van een tuchtcommissie kan niet tegelijk zitting hebben in de commissie van 
beroep, noch na zijn aftreden als lid van de tuchtcommissie aansluitend als lid van de 
commissie van beroep betrokken zijn bij de behandeling van een zaak, waarover hij 
als lid van de tuchtcommissie heeft geoordeeld. 

4. Een lid van de tuchtcommissie of van de commissie van beroep mag niet aan de 
behandeling van een zaak deelnemen, indien hij op enigerlei wijze bij de zaak 
betrokken is (geweest): 

 a. persoonlijk; 
 b. uit hoofde van een van zijn functies; 
 c. als lid of functionaris van een vereniging die bij de zaak betrokken is.  
5. Indien een lid van de tuchtcommissie of van de commissie van beroep voor of tijdens 

de behandeling van een zaak meent dat zich een onverenigbaarheid voordoet of indien 
een commissielid zich om een andere reden wenst terug te trekken van de behandeling 
van een zaak, doet hij hiervan zo spoedig mogelijk met opgave van reden melding aan 
de betreffende commissie, die alsdan in onderling overleg een ander lid van de 
commissie aanwijst.  

  
Artikel 2.4 Bevoegdheden 
1. De tuchtcommissie is bevoegd kennis te nemen van alle overtredingen als bedoeld in 

artikel 3.1 van dit reglement. 
2. De commissie van beroep is bevoegd om in beroep kennis te nemen van: 

a. alle zaken, welke in eerste aanleg door de tuchtcommissie zijn behandeld; 
b. een besluit van het bondsbestuur tot het opzeggen van het lidmaatschap door de 

KNHB, het ontzetten uit het lidmaatschap van de KNHB en het opleggen van een 
geldboete van meer dan € 50,00 (zegge: vijftig euro);  

c.  zaken als bedoeld in artikel 10.2 van het huishoudelijk reglement, welke niet door 
de tuchtcommissie zijn behandeld.  

3. Wanneer bij een tuchtorgaan een redelijk vermoeden ontstaat dat (ook) een andere 
dan de aanhangig gemaakte overtreding heeft plaatsgevonden: 

 a. van de wedstrijdbepalingen waartegen de scheidsrechter niet heeft kunnen 
optreden, of  

 b. van de statuten, de reglementen of een besluit van een van de organen van de 
KNHB, 

 kan het tuchtorgaan daarvan melding doen aan het bondsbestuur. 
4. Als een tuchtorgaan tijdens een (mondelinge) behandeling tot het oordeel komt dat de 

betrokkene (ook) een andere dan de aanhangig gemaakte overtreding heeft begaan, 
kan het tuchtorgaan dit in zijn beoordeling meenemen.  

5. De leden van een tuchtorgaan regelen in onderling overleg hun werkzaamheden.  
6. Een tuchtorgaan is bevoegd leden, organen of commissies van de KNHB te raadplegen 

of te horen. Zij zijn verplicht desgevraagd alle inlichtingen te verstrekken ter zitting, 
waartoe zij tijdig door de betreffende commissie dienen te worden opgeroepen.  



7. Een tuchtorgaan is bevoegd voor de aanvang van het seizoen voor de bestraffing van 
overtredingen als bedoeld in artikel 3.1 lid 1 sub a van dit reglement richtlijnen vast te 
stellen, alsmede te bepalen of de richtlijnen geheel of gedeeltelijk in officiële 
mededelingen worden gepubliceerd.  

8. Een tuchtorgaan stelt in onderling overleg kamers in voor de behandeling van zaken 
en regelt de samenstelling daarvan. 

 
Artikel 2.5 Kamers 
1. De tuchtcommissie en de commissie van beroep bestaan elk uit kamers, die belast zijn 

met de behandeling van een zaak. Een kamer handelt namens de commissie waarvan 
zij deel uitmaakt en spreekt namens die commissie recht. 

2. De tuchtcommissie is bevoegd overtredingen als bedoeld in artikel 3.1 lid 1 sub a en 
artikel 3.1 lid 2 sub a van dit reglement schriftelijk in een enkelvoudige kamer af te 
doen.  

 Indien de enkelvoudige kamer bij de behandeling van een zaak tot het oordeel komt 
dat de zaak ongeschikt is voor verdere behandeling en beslissing door één lid, verwijst 
hij de zaak door naar een meervoudige kamer bestaande uit drie leden. De 
behandeling geschiedt alsdan mondeling. 

 Tot verwijzing mag op ieder moment worden besloten.  
 Tegen een beslissing tot verwijzing naar een meervoudige kamer staat geen beroep 

open. 
3. De behandeling door de tuchtcommissie van de overtredingen genoemd in artikel 3.1 

lid 1 sub b en c en artikel 3.1 lid 2 sub b tot en met d van dit reglement geschiedt 
mondeling in een meervoudige kamer bestaande uit drie leden.  

4. De behandeling van zaken door de commissie van beroep geschiedt mondeling in een 
meervoudige kamer bestaande uit drie leden. 

5. De leden van een meervoudige kamer bepalen in onderling overleg welk lid de functie 
van kamervoorzitter vervult.  

6. In een meervoudige kamer mogen niet twee of meer personen die lid zijn van dezelfde 
vereniging zitting hebben.  

 
Artikel 2.6 Secretariaat 
1. De tuchtcommissie en de commissie van beroep worden bijgestaan door een 

secretariaat, waarvan de secretaris(sen) door het bondsbestuur worden benoemd. 
2. Het secretariaat verleent administratieve en/of juridische ondersteuning bij de 

behandeling van zaken door de tuchtcommissie en de commissie van beroep. 
3. Het secretariaat van de tuchtcommissie en de commissie van beroep is gevestigd op 

het bondsbureau. 
 
 
Artikel 3 Overtredingen en strafbaarheid 
 
Artikel 3.1 Overtredingen 
1. Door het bondsbestuur wordt een tuchtzaak aanhangig gemaakt op grond van: 

a. een rode kaart in een door de KNHB uitgeschreven wedstrijd; 
b. een overtreding van het dopingreglement; 
c. een overtreding van het reglement ongewenst gedrag; 
d. een overtreding van het reglement matchfixing. 

2. Door het bondsbestuur kan een tuchtzaak aanhangig gemaakt worden op grond van: 
a. wangedrag voor, tijdens of na de wedstrijd (rapportage of melding wangedrag); 
b. elk handelen of nalaten dat in strijd is met een besluit van een orgaan of 

commissie van de KNHB; 
c. elk handelen of nalaten waardoor een bepaling in de statuten, reglementen of 

gedragsregels van de KNHB wordt overtreden; 
d. elk handelen of nalaten waardoor de belangen of het aanzien van de KNHB of de 

hockeysport in het algemeen worden geschaad. 
 
Artikel 3.2 Strafbaarheid 
1. Het bewijs van een overtreding is geleverd indien het tuchtorgaan op grond van feiten 

en omstandigheden de overtuiging heeft dat de betrokkene de overtreding heeft 
begaan. Het tuchtorgaan kan het bewijs mede gronden op stukken, verklaringen, 
foto’s of audiovisueel materiaal. 



2. Het bewijs van een overtreding van het dopingreglement wordt beoordeeld op grond 
van het daaromtrent bepaalde in het dopingreglement. 

3. Overtredingen kunnen door het tuchtorgaan ook worden bestraft, indien dezelfde 
gedraging ter beoordeling aan de strafrechter of aan de burgerlijke rechter is of kan 
worden voorgelegd. 

 
 
Artikel 4 Straffen 
 
Artikel 4.1 Op te leggen straffen  
1. Als straf kan worden opgelegd: 
 a. een berisping; 
 b. een geldboete van ten hoogste € 500,00 (zegge: vijfhonderd euro) aan een 

vereniging en € 250,00 (zegge: tweehonderdvijftig euro) aan een betrokkene; 
 c. een verbod tot deelname aan één of meer door of onder verantwoordelijkheid van 

de KNHB georganiseerde wedstrijden of activiteiten; 
 d. een verbod voor bepaalde of onbepaalde tijd tot uitoefening van een functie binnen 

de KNHB en/of een vereniging; 
 e. een schorsing voor een duur van maximaal vijf jaren;  
 f. een ontzetting uit het lidmaatschap van de KNHB.  
2. Indien een betrokkene die deel uitmaakt van een vertegenwoordigend team van de 

KNHB of van een van de districten een overtreding als genoemd in artikel 3.1 van dit 
reglement heeft begaan, kan een verbod worden opgelegd tot deelname aan één of 
meer wedstrijden of activiteiten van dat team, onverlet de bevoegdheid van een 
tuchtorgaan tot oplegging van een andere passend geachte straf.  

3. Een tuchtorgaan kan bij de bepaling van de straf dan wel bij de instructie van de 
tenuitvoerlegging van de op te leggen straf rekening houden met door leden-
rechtspersonen aan haar leden opgelegde en kenbaar gemaakte maatregelen en 
straffen.  

4. Indien de betrokkene meer overtredingen heeft begaan, kan voor elke overtreding 
afzonderlijk een straf worden opgelegd. Een tuchtorgaan kan ook volstaan met het 
opleggen van één straf. 

5. Een tuchtorgaan kan ter zake van één overtreding meer straffen opleggen, met 
uitzondering van een berisping en/of ontzetting, welke niet tezamen met een andere 
straf kunnen worden opgelegd. 

6. Gedurende een schorsing kan de betrokkene geen functie en lidmaatschapsrechten 
uitoefenen, noch deelnemen aan activiteiten van de KNHB en blijven de uit het 
lidmaatschap voortvloeiende verplichtingen onverkort op hem van toepassing.  

7. Indien het dopingreglement respectievelijk het reglement ongewenst gedrag in het 
geval van een overtreding dwingend een bepaalde sanctie voorschrijft, is een 
tuchtorgaan gehouden die sanctie als straf op te leggen, maar het staat het 
tuchtorgaan vrij zelf de strafmaat te bepalen, tenzij in het dopingreglement 
respectievelijk het reglement ongewenst gedrag ook de strafmaat dwingend is 
voorgeschreven. 

8. De tuchtcommissie is bevoegd, zodra een zaak te harer kennis is gebracht en in 
afwachting van de behandeling daarvan, met onmiddellijke ingang een straf op te 
leggen, indien daartoe naar het oordeel van de tuchtcommissie aanleiding bestaat 
gezien de ernst van de zaak. 

 
Artikel 4.2 Geldboete  
1. Indien een tuchtorgaan een geldboete als bedoeld in artikel 4.1 lid 1 sub b oplegt, 

bepaalt het tuchtorgaan tevens de termijn binnen welke de boete dient te worden 
voldaan. Een door het bondsbestuur opgelegde geldboete ter zake van een feit, 
samenhangend met hetgeen door het bondsbestuur aan de tuchtcommissie ter 
beoordeling is voorgelegd, strekt niet in mindering op een door de tuchtcommissie op 
te leggen geldboete. 

2. Van een door de tuchtcommissie opgelegde geldboete staat, ongeacht het bedrag, 
beroep open bij de commissie van beroep. 

 
Artikel 4.3 Oriëntatiepunten straftoemeting  
Bij de straftoemeting hanteert de tuchtcommissie oriëntatiepunten, welke worden 
gepubliceerd op de website van de KNHB. Wijzigingen in de oriëntatiepunten worden voor 
aanvang van het seizoen gepubliceerd op de website van de KNHB. 



 
Artikel 5 Registratie gele en rode kaarten 
 
Artikel 5.1 Registratie op het wedstrijdformulier 
1. Conform het toepasselijke bondsreglement (mede omvattende zaalhockey) wordt van 

elke beslissing tot het tijdelijk dan wel voor de resterende duur van de wedstrijd van 
het speelveld (definitief) verwijderen van een betrokkene mededeling gedaan door de 
scheidsrechters op het digitaal wedstrijdformulier met vermelding van: 

 a. de naam, de geboortedatum en het adres van de betrokkene; 
 b. de aard van de gepleegde overtreding; 
 c. de naam van de vereniging;  
 d. het bonds-/kaartnummer van de betrokken scheidsrechter. 
 De betrokkene en de aanvoerder worden geacht van die registratie kennis te hebben 

genomen.  
2. Wanneer een aanvoerder tijdelijk wordt verwijderd ten gevolge van het gedrag van het 

team, dient de scheidsrechter dit expliciet te vermelden op het digitaal 
wedstrijdformulier. In dit geval zal de tijdelijk verwijdering niet worden geregistreerd.  

3. Op basis van het digitaal wedstrijdformulier worden de rode en gele kaarten op het 
bondsbureau geregistreerd.  

 
Artikel 5.2 Scheiding registraties  
1. De registratie van gele en rode kaarten verkregen in de veldhockeycompetitie is 

gescheiden van de registratie van gele en rode kaarten verkregen in de 
zaalhockeycompetitie.  

2. Onverminderd het in lid 3 bepaalde, gelden de registraties telkens voor de duur van 
het lopende seizoen en komen zij na afloop van het seizoen te vervallen.  

3. Mocht bij de laatste wedstrijd van een lopend seizoen een betrokkene geconfronteerd 
worden met een registratie die leidt tot een verbod tot deelname als bedoeld in artikel 
4.1 lid 1 sub c van dit reglement, dan gaat dit verbod tot deelname mee naar de veld- 
dan wel zaalhockeycompetitie van het eerstvolgende seizoen.  

 
Artikel 5.3 Registratie gele kaarten veldhockeycompetitie  
1. Indien voor een betrokkene een eerste gele kaart wordt geregistreerd, wordt geen 

verbod tot deelname opgelegd. 
2. Indien voor een betrokkene een tweede gele kaart wordt geregistreerd, wordt geen 

verbod tot deelname opgelegd, maar ontvangt de betrokken vereniging daarvan een 
kennisgeving. 

3. Indien voor een betrokkene een derde gele kaart wordt geregistreerd, geldt 
automatisch voor deze betrokkene een verbod tot deelname aan de eerstvolgende 
door de KNHB uitgeschreven veldhockeywedstrijd en ontvangt de betrokkene en diens 
vereniging daarvan een kennisgeving. 

4. Indien voor een betrokkene een vierde gele kaart wordt geregistreerd, wordt geen 
verbod tot deelname opgelegd, maar ontvangt de betrokken vereniging daarvan een 
kennisgeving. 

5. Indien voor een betrokkene een vijfde gele kaart wordt geregistreerd, geldt 
automatisch voor deze betrokkene een verbod tot deelname aan de eerstvolgende 
twee door de KNHB uitgeschreven veldhockeywedstrijden en ontvangt de betrokkene 
en diens vereniging daarvan een kennisgeving. 

 Voor elke volgende gele kaart geldt automatisch voor deze betrokkene een verbod tot 
deelname aan de eerstvolgende twee door de KNHB uitgeschreven 
veldhockeywedstrijden en ontvangt de betrokkene en diens vereniging daarvan een 
kennisgeving.  

 
Artikel 5.4 Registratie gele kaarten zaalhockeycompetitie  
1. Indien voor een betrokkene een eerste gele kaart wordt geregistreerd, wordt geen 

verbod tot deelname opgelegd, maar ontvangt de betrokken vereniging daarvan een 
kennisgeving. 

2. Indien voor een betrokkene een tweede gele kaart wordt geregistreerd, geldt 
automatisch voor deze betrokkene een verbod tot deelname aan de eerstvolgende 
door de KNHB uitgeschreven zaalhockeywedstrijd en ontvangt de betrokkene en diens 
vereniging daarvan een kennisgeving. 

3. Indien voor een betrokkene een derde gele kaart wordt geregistreerd, geldt 
automatisch voor deze betrokkene een verbod tot deelname aan de eerstvolgende 



door de KNHB uitgeschreven zaalhockeywedstrijd en ontvangt de betrokkene en diens 
vereniging daarvan een kennisgeving. 

4. Indien voor een betrokkene een vierde gele kaart wordt geregistreerd, geldt 
automatisch voor deze betrokkene een verbod tot deelname aan de eerstvolgende 
twee door de KNHB uitgeschreven zaalhockeywedstrijden en ontvangt de betrokkene 
en diens vereniging daarvan een kennisgeving. 

 Voor elke volgende gele kaart geldt automatisch voor deze betrokkene een verbod tot 
deelname aan de eerstvolgende twee door de KNHB uitgeschreven 
zaalhockeywedstrijden en ontvangt de betrokkene en diens vereniging daarvan een 
kennisgeving. 

 
Artikel 5.5 Verweer of beroep gele kaarten  
Ter zake van een registratie of een automatisch verbod tot deelname naar aanleiding van 
een gele kaart is geen verweer of beroep mogelijk.  
 
Artikel 5.6 Registratie rode kaarten  
1. Indien voor een betrokkene een rode kaart wordt geregistreerd, wordt overeenkomstig 

het bepaalde in artikel 6.1.2 van dit reglement direct een tuchtzaak aanhangig 
gemaakt en ontvangt de betrokken vereniging daarvan een kennisgeving. 

2. De tuchtzaak wordt aanhangig gemaakt door een registratie op het digitaal 
wedstrijdformulier overeenkomstig het bepaalde in artikel 6.1.2. van dit reglement. 

 
Artikel 5.7 Verweer rode kaarten  
1. Ter zake van een registratie naar aanleiding van een rode kaart wegens een verbale 

overtreding waarvoor door de tuchtcommissie een automatisch verbod tot deelname 
kan worden opgelegd, kan betrokkene of diens vereniging voor de eerste donderdag 
vóór 10.00 uur na de wedstrijd waarin de rode kaart is gegeven, bij het bondsbureau 
schriftelijk verweer indienen.  

 Indien het verweer niet tijdig is ingediend, wordt overeenkomstig de oriëntatiepunten 
als genoemd in artikel 4.3 een straf opgelegd, tenzij het bondsbestuur besluit de zaak 
voor te leggen aan de tuchtcommissie. Hiertegen staat geen beroep open. 

2. Ter zake van een registratie naar aanleiding van een rode kaart wegens een 
overtreding anders dan in lid 1 genoemd, kan de betrokkene of diens vereniging voor 
de eerste donderdag vóór 10.00 uur na de wedstrijd waarin de rode kaart is gegeven, 
bij het bondsbureau schriftelijk verweer indienen.  

 
Artikel 5.8 Verplichtingen vereniging 
1. De hiervoor genoemde kennisgevingen aan de verenigingen dienen ter ondersteuning 

van de vereniging en ontslaan de vereniging niet van de verantwoordelijkheid zelf 
registratie bij te houden van de gele en rode kaarten. Een vereniging kan zich nimmer 
beroepen op het ontbreken van de kennisgevingen van de KNHB.  

2. Indien een rode kaart is opgelegd wegens een fysieke overtreding dient het 
bondsbureau voor de eerste donderdag vóór 10.00 uur na de wedstrijd waarin de rode 
kaart is gegeven, van de betrokken vereniging en van de betrokkene een schriftelijke 
verklaring te ontvangen, zodat de tuchtcommissie daarvan kennis kan nemen.  

3. Het bondsbureau dient van de betrokken vereniging binnen vijf werkdagen na 
tenuitvoerlegging van het verbod tot deelname, het formulier ‘tenuitvoerlegging straf’ 
(FOTS) te hebben ontvangen. Bij niet tijdige ontvangst door het bondsbureau kan een 
geldboete worden opgelegd van ten hoogste € 250,00 (zegge: tweehonderdvijftig 
euro).  

  
Artikel 5.9 Administratiekosten registratie  
1. In geval van registratie van een gele of een rode kaart wordt aan de betrokken 

vereniging per registratie een bijdrage in de administratiekosten in rekening gebracht. 
Deze bedragen in geval van een senioren/veteranenwedstrijd (ongeacht de leeftijd van 
de betrokkene) € 12,50 en in geval van een jeugdwedstrijd € 7,50.  

2. De registraties, mededelingen van een verbod tot deelname en incasso van de bijdrage 
in de administratiekosten worden door het bondsbureau uitgevoerd en 
geadministreerd. 

 
 
Artikel 6 Procedure 
 



Artikel 6.1 Het aanhangig maken 
Artikel 6.1.1 Algemeen 
1. Een overtreding wordt aanhangig gemaakt bij de tuchtcommissie door: 

a. een registratie op het digitaal wedstrijdformulier van een overtreding als bedoeld 
in artikel 3.1 lid 1 sub a van dit reglement;  

b. een schriftelijk verzoek van het bondsbestuur wanneer er sprake is van een 
overtreding als bedoeld in artikel 3.1 lid 1 sub b tot en met d van dit reglement.  

2. Een overtreding kan bij de tuchtcommissie aanhangig worden gemaakt door  
 een schriftelijk verzoek van het bondsbestuur wanneer er sprake is van een 

overtreding als bedoeld in artikel 3.1 lid 2 sub a tot en met d van dit reglement.  
3. Een beroep tegen een uitspraak van de tuchtcommissie wordt aanhangig gemaakt bij 

de commissie van beroep door middel van een beroepschrift als bedoeld in artikel 7.2 
van dit reglement. 

 
Artikel 6.1.2 Aanhangig maken op grond van registratie op digitaal wedstrijdformulier 
1. Een tuchtzaak wegens een rode kaart als bedoeld in artikel 3.1 lid 1 sub a van dit 

reglement wordt aanhangig gemaakt door een registratie op het digitaal 
wedstrijdformulier. 

2. De scheidsrechter die een rode kaart heeft gegeven, is verplicht de tuchtcommissie 
van de KNHB via het formulier ‘aanvullende verklaring definitieve verwijdering’ 
schriftelijk of langs elektronische weg op de hoogte te stellen van de reden van de 
rode kaart.  

 De scheidsrechter dient deze verklaring binnen twee werkdagen na de dag van de 
wedstrijd waarin de rode kaart is gegeven toe te sturen aan het bondsbureau.  

 
Artikel 6.1.3 Rapportage of melding wangedrag 
1. Op grond van een door een betrokken scheidsrechter of bondsgedelegeerde ingediende 

schriftelijke verklaring (rapportage wangedrag) of van een door een derde ingediende 
melding kan het bondsbestuur besluiten een tuchtzaak wegens een overtreding als 
bedoeld in artikel 3.1 lid 2 sub a van dit reglement aanhangig te maken. 

2. De scheidsrechter of bondsgedelegeerde dient de in lid 1 genoemde verklaring binnen 
twee werkdagen na de dag van de wedstrijd waarin het wangedrag heeft 
plaatsgevonden toe te sturen aan het bondsbureau. 

 
Artikel 6.1.4 Aanhangig maken op grond van schriftelijk verzoek bondsbestuur 
1. Het bondsbestuur dient in haar schriftelijk verzoek zo nauwkeurig mogelijk te 

vermelden: 
 a. de naam, voorletter(s) en geboortedatum van de betrokkene;  
 b. de datum, plaats en aard van de gepleegde overtreding; 
 c. de naam van de vereniging waarvan betrokkene lid is of waarvoor hij als 

begeleider werkzaamheden verricht; 
 d. de namen van eventuele getuigen; 
 e. andere van belang zijnde gegevens en inlichtingen.  
2. Alvorens eventueel een tuchtprocedure aanhangig te maken, is het bondsbestuur 

bevoegd een commissie van onderzoek in te stellen om in dit verband een onderzoek 
naar de feiten en omstandigheden te doen.  

 
Artikel 6.2 Niet-ontvankelijkheid 
De tuchtcommissie is bevoegd een aanhangig gemaakte zaak niet ontvankelijk te 
verklaren, indien naar het oordeel van de tuchtcommissie het tijdsverloop tussen het 
gewraakte handelen en het aanhangig maken van de zaak te groot is, of om andere naar 
haar oordeel gegronde redenen.  
 
Artikel 6.3 Het ten laste leggen aan betrokkene(n) 
Artikel 6.3.1 Bijzondere vormen van tenlastelegging 
1. Het bondsbestuur wordt geacht een overtreding aan een betrokkene ten laste te 

hebben gelegd, indien een zaak in behandeling wordt genomen die aanhangig is 
gemaakt door een registratie op het digitaal wedstrijdformulier. 

2. De betrokkene en de aanvoerder van het team worden geacht kennis te hebben 
genomen van de tenlastelegging door de registratie op het digitaal wedstrijdformulier.  

 
Artikel 6.3.2 Schriftelijke mededeling  



1. Behoudens de gevallen als vermeld in artikel 6.3.1 lid 1 van dit reglement legt het 
bondsbestuur de betrokkene een overtreding ten laste door middel van een 
schriftelijke of langs elektronische weg gedane mededeling.  

2. Deze mededeling dient te vermelden:  
 a. de overtreding die de betrokkene ten laste wordt gelegd;  
 b. de aanduiding van tijd en plaats waarop de overtreding zou zijn begaan;  
 c. opgave van de termijn waarbinnen de betrokkene een verweerschrift kan indienen.  
3. Indien de betrokkene lid is van een vereniging ontvangt de vereniging een kopie van 

de schriftelijke mededeling.  
 
Artikel 6.3.3 Wijziging  
1. Een door de tuchtcommissie noodzakelijk geachte wijziging van de tenlastelegging 

wordt aan de betrokkene meegedeeld.  
2. Door de mededeling van de gewijzigde tenlastelegging komt de oorspronkelijke te 

vervallen.  
 
Artikel 6.4 De bevoegdheden van betrokkene(n) 
Artikel 6.4.1 Bijstand 
De betrokkene kan zich door een raadsman laten bijstaan. 
 
Artikel 6.4.2 Schriftelijk verweer 
1. De betrokkene is bevoegd schriftelijk verweer te voeren.  
 Het verweer dient schriftelijk of langs elektronische weg te worden toegestuurd aan de 

secretaris van de tuchtcommissie. Bij twijfel over de identiteit van de afzender, kan de 
tuchtcommissie nazending van een getekend exemplaar per post gelasten.  

2. Het verweerschrift dient bij het bondsbureau te zijn ingediend:  
 a. binnen de in artikel 5.7 genoemde termijn, indien de betrokkene een overtreding 

door een registratie op het digitaal wedstrijdformulier ten laste is gelegd;  
 b. binnen vijf werkdagen na dagtekening van de schriftelijke mededeling, indien de 

betrokkene een overtreding schriftelijk ten laste is gelegd.  
3. Indien niet binnen de gestelde termijn een verweerschrift is ontvangen, kan het 

tuchtorgaan aannemen, dat betrokkene afstand doet van zijn recht op verweer. 
4. Op gemotiveerd verzoek van de betrokkene kan deze termijn door de tuchtcommissie 

worden verlengd tot ten hoogste tien werkdagen. 
5. De betrokkene is bevoegd op schrift gestelde getuigenverklaringen bij zijn 

verweerschrift te voegen.  
6. De getuigenverklaringen dienen binnen dezelfde termijn als het verweerschrift bij het 

bondsbureau te zijn ingediend.  
 
Artikel 6.4.3 Inzage 
1. De betrokkene of diens vereniging is bevoegd voor de aanvang van de behandeling 

van zijn zaak de desbetreffende stukken in te zien.  
2. Het uitoefenen van deze bevoegdheid schort de termijn voor het indienen van een 

verweerschrift of getuigenverklaring niet op, tenzij de voorzitter van het tuchtorgaan 
anders bepaalt. 

 
Artikel 6.4.4 Bewijsstukken  
1. De betrokkene kan voor de aanvang van de behandeling stukken in het geding 

brengen, waaronder foto’s of audiovisueel materiaal. De secretaris van de 
tuchtcommissie doet van het inbrengen van stukken en het deponeren van foto’s of 
audiovisueel materiaal mededeling aan het tuchtorgaan. 

2. De betrokkene is bovendien bevoegd voor de aanvang van de behandeling op schrift 
gestelde verklaringen van getuigen te overleggen. 

 
Artikel 6.4.5 Getuigen- of deskundigenverklaringen 
1. De betrokkene is bevoegd voor de aanvang van een mondelinge behandeling de 

tuchtcommissie te verzoeken door hem meegebrachte getuigen of deskundigen bij het 
mondeling onderzoek te horen.  

2. De tuchtcommissie is niet verplicht de door de betrokkene meegebrachte getuigen of 
deskundigen te horen, indien:  
a. de getuige kennelijk niets ter zake doende kan verklaren, of  
b. de betrokkene door het niet horen van de getuigen naar het oordeel van de 

tuchtcommissie niet in zijn verdediging zal zijn geschaad. 



 
Artikel 6.4.6 Overige bevoegdheden bij een mondelinge behandeling 
1. De betrokkene is bevoegd tijdens de gehele mondelinge behandeling aanwezig te zijn, 

tenzij nadrukkelijk anders is bepaald. 
2. De betrokkene is bevoegd tijdens de verhoren van de getuigen en deskundigen 

aanwezig te zijn, tenzij de tuchtcommissie daartoe gegronde redenen aanwezig acht 
om dat niet toe te staan. 

3. De betrokkene kan zich bij een mondelinge behandeling en bij de verhoren als bedoeld 
in lid 2 doen vergezellen van een tolk. 

 
Artikel 6.5 Commissie van onderzoek 
1. Het bondsbestuur is bevoegd een commissie van onderzoek in te stellen: 

a. indien zij dit wenselijk vindt alvorens een tuchtprocedure als bedoeld in artikel 
6.1.4 van dit reglement aanhangig te maken;  

b. indien de tuchtcommissie daarom verzoekt.  
2. De commissie van onderzoek is bevoegd de betrokken scheidsrechters, de leden-

rechtspersonen en hun leden, begeleiders en aangeslotenen, alsmede de organen en 
commissies van de KNHB te raadplegen dan wel te horen. 

 Zij zijn verplicht de commissie van onderzoek alle gevraagde inlichtingen en gegevens 
te verstrekken. 

 
Artikel 6.6 Behandeling 
Artikel 6.6.1 Algemeen 
1. De behandeling van een tuchtzaak wegens een overtreding als bedoeld in artikel 3.1 

lid 1 sub a en artikel 3.1 lid 2 sub a van dit reglement geschiedt in beginsel schriftelijk. 
 Indien een tuchtprocedure aanhangig is gemaakt kan de betrokkene of diens 

vereniging verzoeken om een mondelinge behandeling.  
 Een verzoek tot mondelinge behandeling dient uiterlijk op de eerste dinsdag vóór 

12.00 uur na de wedstrijd waarin de rode kaart is gegeven of het wangedrag heeft 
plaatsgevonden, op het bondsbureau te zijn ontvangen.  

 De tuchtcommissie is bevoegd het verzoek tot mondelinge behandeling met opgave 
van reden af te wijzen.  

2. De behandeling van een tuchtzaak wegens een overtreding als bedoeld in artikel 3.1 
lid 1 sub b en c en artikel 3.1 lid 2 sub b tot en met d van dit reglement geschiedt in 
beginsel mondeling.  

3. De tuchtcommissie is bevoegd het bondsbestuur, andere besturen en commissies van 
de KNHB en leden van de KNHB te raadplegen dan wel te horen. 

 Zij zijn verplicht desgevraagd het tuchtorgaan alle inlichtingen te verstrekken, waartoe 
zij tijdig vanwege de tuchtcommissie dienen te worden opgeroepen.  

4. Indien de tuchtcommissie dit wenselijk oordeelt, stelt het bondsbestuur een commissie 
van onderzoek in om een antwoord te vinden op door de tuchtcommissie gestelde 
vragen.  

 
Artikel 6.6.2 Schriftelijke behandeling 
Behoudens het bepaalde in artikel 5.7 lid 1 van dit reglement vindt de behandeling van 
tuchtzaken wegens een overtreding als bedoeld in artikel 3.1 lid 1 sub a en artikel 3.1 lid 2 
sub a van dit reglement in beginsel plaats op de eerste donderdag na de wedstrijd waarin 
de rode kaart is gegeven of het wangedrag heeft plaatsgevonden.  
 
Artikel 6.6.2.1 Benodigde stukken na registratie op wedstrijdformulier  
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 5.7 lid 1 kunnen overtredingen die aanhangig 

zijn gemaakt door een registratie op het digitaal wedstrijdformulier worden afgedaan, 
zodra van het dossier deel uitmaken:  
a. het digitaal wedstrijdformulier;  
b. de aanvullende verklaring van de scheidsrechter;  
c. de schriftelijke verklaring van de betrokkene;  
d. de schriftelijke verklaring van of namens het bestuur van de vereniging van 

betrokkene (in geval van een juniorenwedstrijd: een meldingsformulier wangedrag 
junioren). 

2. De in lid 1 sub b, c en d genoemde verklaringen dienen voor de eerste donderdag vóór 
10.00 uur na de wedstrijd waarin de rode kaart is gegeven op het bondsbureau te zijn 
ontvangen. 

3. De tuchtcommissie kan de zaak ook afdoen, zodra:  



a. de termijnen voor het indienen van de verklaringen zijn verstreken; en  
b. de zaak naar het oordeel van de tuchtcommissie voldoende is onderzocht.  

 
Artikel 6.6.2.2 Benodigde stukken na schriftelijk verzoek bondsbestuur  
1. Overtredingen die aanhangig zijn gemaakt op grond van een schriftelijk verzoek van 

het bondsbestuur worden afgedaan, zodra van het dossier deel uitmaken:  
a. het schriftelijk verzoek van het bondsbestuur;  
b. de schriftelijke verklaring van de betrokkene;  
c. de schriftelijke verklaring van of namens het bestuur van de vereniging van 

betrokkene.  
2. De tuchtcommissie kan de zaak ook afdoen, zodra:  

a. de door de tuchtcommissie te stellen redelijke termijn voor het indienen van de 
verklaringen zijn verstreken; en  

b. de zaak naar het oordeel van de tuchtcommissie voldoende is onderzocht.  
 
Artikel 6.6.3  Mondelinge behandeling 
Artikel 6.6.3.1 Oproeping 
1. In geval van een mondelinge behandeling stelt de secretaris van de tuchtcommissie 

datum, uur en plaats van behandeling vast en deelt hij dit de betrokkene, diens 
vereniging en de scheidsrechters schriftelijk of langs elektronische weg mede. 

 Andere personen waarvan de tuchtcommissie de verschijning gewenst acht, roept de 
secretaris van de tuchtcommissie op overeenkomstige wijze op.  

2. Tussen de dag van de verzending van de oproeping en de dag van de mondelinge 
behandeling dienen ten minste twee werkdagen te liggen, behoudens in spoedgevallen 
ter beoordeling van de tuchtcommissie. 

 
Artikel 6.6.3.2 Toegang 
1. De mondelinge behandeling vindt niet in het openbaar plaats.  
2. De tuchtcommissie bepaalt wie tot een zitting toegang heeft.  
 Tenzij de tuchtcommissie van oordeel is dat het belang van het onderzoek zich 

daartegen verzet, kan de mondelinge behandeling worden bijgewoond door: 
a. de betrokkene en/of diens wettelijke vertegenwoordiger(s); 
b. de vereniging van de betrokkene; 
c. de scheidsrechter; 
d. de raadsman van de betrokkene; 
e. de getuige(n); 
f. een toehoorder. 

3. De tuchtcommissie kan de betrokkene en andere aanwezigen het recht tot het (verder) 
bijwonen van de mondelinge behandeling ontzeggen, indien hun gedrag hiertoe 
aanleiding geeft. 

 
Artikel 6.6.3.3 Zitting 
1. Indien de tuchtcommissie meent dat uitstel van de behandeling gewenst is, stelt zij de 

behandeling tot een nader te bepalen datum uit. De betrokkene wordt hiervan door de 
secretaris van de tuchtcommissie schriftelijk of langs elektronische weg in kennis 
gesteld. 

2. De betrokkene en diens raadsman mogen de gehele zitting bijwonen, tenzij het 
bepaalde in artikel 6.6.3.2. lid 3 van dit reglement toepassing vindt.  

3. De leden van de tuchtcommissie stellen de betrokkene en andere te horen personen zo 
nodig vragen. De betrokkene kan verzoeken aanvullende vragen te mogen stellen. Aan 
dit verzoek wordt voldaan, tenzij de vragen naar het oordeel van de kamervoorzitter 
niet ter zaak dienende zijn.  

 
Artikel 6.6.3.4 Getuigen en deskundigen 
1. De tuchtcommissie is bevoegd voor een zitting getuigen en deskundigen op te roepen. 

De secretaris van de tuchtcommissie doet hiervan mededeling aan de betrokkene.  
2. Getuigen en deskundigen kunnen ter zitting worden gehoord dan wel een schriftelijke 

verklaring overleggen.  
3. Getuigen zijn verplicht naar waarheid te verklaren. Deskundigen zijn verplicht te 

antwoorden naar hetgeen de wetenschap hun leert.  
4. Het niet naar waarheid verklaren levert een overtreding op die met inachtneming van 

dit reglement kan worden bestraft.  
 



Artikel 6.7 Beraadslaging en uitspraak tuchtcommissie 
Artikel 6.7.1 Beraadslaging 
1. De beraadslaging over de zaak geschiedt terstond na sluiting van de behandeling.  
2. De beraadslaging vindt niet in het openbaar plaats.  
3. Een uitspraak van de tuchtcommissie in een meervoudige kamer komt tot stand door 

een met gewone meerderheid genomen besluit. De commissieleden hebben elk één 
stem. Indien een secretaris ter zitting aanwezig is, woont deze het beraad in de 
raadkamer bij maar neemt hij niet deel aan de stemming.  

4. De tuchtcommissie baseert haar uitspraak op de stukken en verklaringen die op de 
zaak betrekking hebben en waarvan de betrokkene kennis heeft genomen of kennis 
heeft kunnen nemen. 

5. De leden van de tuchtcommissie dienen geheimhouding te bewaren over hetgeen 
tijdens de beraadslaging is besproken. 

 
Artikel 6.7.2 Uitspraak 
1. Indien de tuchtcommissie van oordeel is dat de betrokkene geen straf dient te worden 

opgelegd, spreekt zij de betrokkene vrij.  
2. Indien de tuchtcommissie van oordeel is dat de aanhangig gemaakte overtreding is 

begaan, legt zij aan de betrokkene een straf op.  
 
Artikel 6.7.3 Strafmaat 
Bij het bepalen van de op te leggen straf(fen) en maatregel(en):  
a. worden zo veel mogelijk in gelijksoortige zaken dezelfde maatstaven aangelegd; 
b. kan de tuchtcommissie eerder aan de betrokkene opgelegde straffen of maatregelen 

laten meewegen;  
c. kan de tuchtcommissie rekening houden met de aan betrokkene, op basis van 

verenigingstuchtrecht, opgelegde straf. 
 
Artikel 6.8 Kennisgeving uitspraak 
1. In geval van een schriftelijke behandeling doet de tuchtcommissie zo spoedig mogelijk 

uitspraak. Heeft een mondelinge behandeling plaatsgevonden, dan doet de 
tuchtcommissie uiterlijk vijftien werkdagen na de datum van de zitting uitspraak, tenzij 
meer tijd voor beraadslaging nodig is. In het laatste geval doet de tuchtcommissie 
uiterlijk één maand na de zittingsdatum uitspraak. 

2. De tuchtcommissie brengt haar uitspraak schriftelijk of langs elektronische weg aan 
het bondsbureau ter kennis. De secretaris van de tuchtcommissie zendt vervolgens de 
uitspraak zo spoedig mogelijk aan het bondsbestuur, de betrokkene en diens 
vereniging, alsmede aan de klager als bedoeld in het reglement ongewenst gedrag 
indien er sprake is van een overtreding als bedoeld in artikel 3.1. lid 1 sub c van dit 
reglement. 

3. De uitspraken van een tuchtorgaan worden niet gepubliceerd, behoudens: 
a. het bepaalde in artikel 10.2.2 lid 6 van het huishoudelijk reglement. 
b. indien dit met het oog op de bescherming van de goede naam van de hockeysport 

gewenst is. In dat geval kan het bondsbestuur besluiten de uitspraak te publiceren. 
Het bestuur dient daarbij een afweging te maken tussen het belang van de 
betrokkene (privacy) en het belang van de KNHB en/of derden.  

 
 
Artikel 7 Beroep  
 
Artikel 7.1 Bevoegdheid tot instellen beroep 
1. Bij de commissie van beroep kan beroep worden ingesteld tegen: 

a. een uitspraak van de tuchtcommissie; 
b. een besluit van het bondsbestuur tot het opzeggen van het lidmaatschap door de 

KNHB, het ontzetten uit het lidmaatschap van de KNHB en het opleggen van een 
geldboete van meer dan € 50,00 (zegge: vijftig euro);  

c. een beslissing van het bondsbestuur als bedoeld in artikel 10.2.1 van het 
huishoudelijk reglement.  

2. Het beroep kan worden ingesteld door: 
a. de betrokkene en/of diens wettelijk vertegenwoordiger(s); 
b. de klager als bedoeld in het reglement ongewenst gedrag, indien er sprake is van 

een overtreding als bedoeld in artikel 3.1. lid 1 sub c van dit reglement; 
c. de vereniging van de betrokkene; 



d. het bondsbestuur.  
 3. In dopingzaken kan ook beroep worden ingesteld door degenen of organisaties die 

hiertoe in het dopingreglement bevoegd zijn verklaard met inachtneming van de in het 
dopingreglement genoemde termijnen. Indien met inachtneming van dit lid beroep 
wordt ingesteld, verklaart degene of de organisatie die beroep instelt dit reglement en 
het dopingreglement zonder voorbehoud van toepassing. Indien het dopingreglement 
ten aanzien van de mogelijkheden van beroep van dit reglement afwijkt, is het 
bepaalde in het dopingreglement van toepassing. 

 
Artikel 7.2 Beroepschrift  
1. Het beroep dient met opgave van reden schriftelijk of langs elektronische weg op het 

bondsbureau te zijn ontvangen voor wat betreft een beroep als bedoeld in artikel 7.1 
lid 1 sub a uiterlijk binnen vijf werkdagen na dagtekening van de uitspraak van de 
tuchtcommissie en voor wat betreft een beroep als bedoeld in artikel 7.1 lid 1 sub b en 
c uiterlijk binnen tien werkdagen na dagtekening van het besluit c.q. de beslissing van 
het bondsbestuur.  

 De secretaris van de tuchtcommissie zendt het beroepschrift, met de op de zaak 
betrekking hebbende gegevens en bescheiden, zo spoedig mogelijk na ontvangst aan 
de leden van de commissie van beroep.  

2. Het niet in acht nemen van de beroepstermijn en het niet vermelden van de bezwaren 
tegen de gewraakte beslissing heeft niet-ontvankelijkheid van het beroep tot gevolg, 
tenzij de commissie van beroep van oordeel is dat het verzuim de betrokkene niet kan 
worden aangerekend.  

3. Het beroepschrift dient te zijn voorzien van naam en voorletters van betrokkene of 
diens wettelijk vertegenwoordiger die het beroep instelt. Indien het beroep wordt 
ingesteld door een vereniging dient het beroepschrift te zijn voorzien van de naam van 
de vereniging en de naam, voorletters en functie van degene die namens de 
vereniging het beroep instelt. In het laatste geval moet de betrokkene schriftelijk 
aangeven met het beroep in te stemmen. 

4. Van een door de betrokkene of diens wettelijk vertegenwoordiger dan wel diens 
vereniging ingesteld beroep tegen een uitspraak van de tuchtcommissie stelt de 
secretaris van de tuchtcommissie het bondsbestuur schriftelijk of langs elektronische 
weg in kennis. Van een door het bondsbestuur ingesteld beroep tegen een uitspraak 
van de tuchtcommissie stelt de secretaris van de tuchtcommissie de betrokkene en 
diens vereniging schriftelijk of langs elektronische weg in kennis.  

 
Artikel 7.3 Behandeling, beraadslaging en uitspraak commissie van beroep  
1. Voor zover daarvan in dit artikel niet is afgeweken, is het bepaalde in artikel 6.6.3 tot 

en met 6.8 van dit reglement van overeenkomstige toepassing ter zake de 
behandeling, beraadslaging en uitspraak van het beroep door de commissie van 
beroep. 

2. De zitting van de commissie van beroep wordt, behoudens gegronde redenen ter 
beoordeling van de commissie van beroep, gehouden binnen vier weken na ontvangst 
van het beroepschrift door de leden van die commissie.  

3. Indien de commissie van beroep van oordeel is dat de uitspraak van de 
tuchtcommissie in stand kan blijven, handhaaft zij deze uitspraak. 

4. Indien de commissie van beroep van oordeel is dat de uitspraak van de 
tuchtcommissie niet in stand kan blijven, wijzigt zij deze uitspraak en bepaalt zij of de 
betrokkene wordt vrijgesproken, dan wel legt zij aan de betrokkene een straf op. 

5. De uitspraak wordt ondertekend door de kamervoorzitter en door de secretaris. 
6. De secretaris van de tuchtcommissie brengt de uitspraak van de commissie van beroep 

met opgave van reden zo spoedig mogelijk schriftelijk of langs elektronische weg ter 
kennis van: 
a. de betrokkene en/of diens wettelijk vertegenwoordiger(s); 
b. de vereniging van de betrokkene;  
c. het bondsbestuur; 
d. de betrokken scheidsrechters, indien zij een verklaring instuurden; 

 e. de tuchtcommissie, die met de behandeling van de zaak was belast. 
 
 
Artikel 8 Tenuitvoerlegging 
 
Artikel 8.1 Algemeen 



1. Het bondsbestuur ziet toe op de tenuitvoerlegging van straffen.  
2. De betrokkene, andere leden en organen van de KNHB zijn verplicht hun medewerking 

aan de tenuitvoerlegging van een straf te verlenen. Het daarmede in gebreke blijven 
levert een overtreding op.  

3. Behoudens het hierna in lid 5 bepaalde, wordt een opgelegde straf van kracht en staat 
zij onherroepelijk vast, indien daartegen binnen de beroepstermijn geen beroep is 
ingesteld; een opgelegde straf wordt ook van kracht en staat onherroepelijk vast, 
indien na de gevolgde beroepsprocedure geen beroep meer openstaat.  

4. Een verbod tot deelname aan één of meer door de KNHB uitgeschreven wedstrijden 
en/of een verbod om voor bepaalde of onbepaalde tijd enige functie binnen de KNHB of 
een vereniging te bekleden, dient onmiddellijk na onherroepelijk worden ten uitvoer te 
worden gelegd.  

5. Indien een straf wordt opgelegd naar aanleiding van een rode kaart, verkregen in een 
wedstrijd waarvoor een apart reglement geldt, zoals wedstrijden of play-offs om het 
landskampioenschap in een bepaalde categorie of play-offs die zouden kunnen leiden 
tot plaatsing of behoud van een plaats in de Hoofdklassecompetitie dames of heren, 
zal de opgelegde straf met onmiddellijke ingang ten uitvoer worden gelegd, tenzij de 
tuchtcommissie anders bepaalt.  

6. De tuchtcommissie is bevoegd te bepalen dat de betrokkene gedurende de 
beroepstermijn en hangende het beroep is geschorst dan wel niet speelgerechtigd is 
om in door de KNHB uitgeschreven wedstrijden uit te komen.  

7. De tuchtcommissie is bevoegd te bepalen dat een opgelegde straf ongeacht een in te 
stellen beroep met onmiddellijke ingang ten uitvoer zal worden gelegd.  

8. Opgelegde geldboetes en verschuldigde administratiekosten worden automatisch 
geïncasseerd na het onherroepelijk worden van de uitspraak. 

 
Artikel 8.2 Verbod tot deelname  
1. Een door de tuchtcommissie opgelegd verbod tot deelname (speelverbod of verbod tot 

begeleiden vanaf de teambank) geldt voor de door de KNHB uitgeschreven 
wedstrijden. Een verbod tot deelname opgelegd naar aanleiding van een rode kaart 
dan wel meerdere gele kaarten opgelopen in de veldhockeycompetitie (zie artikel 5.3) 
dient ten uitvoer gelegd te worden in de veldhockeycompetitie. Een verbod tot 
deelname opgelegd naar aanleiding van een rode kaart dan wel meerdere gele kaarten 
opgelopen in de zaalhockeycompetitie (zie artikel 5.4) dient ten uitvoer gelegd te 
worden in de zaalhockeycompetitie. 

2. De tenuitvoerlegging van de straf dient te goeder trouw te geschieden en geldt voor de 
wedstrijden van het team waarvoor de betrokkene gewoonlijk als speler uitkomt, dan 
wel waarbij hij als begeleider optreedt. Het bondsbestuur zal de tenuitvoerlegging 
toetsen aan dit criterium. 

3. Tot en met de dag waarop de tenuitvoerlegging van de straf zoals bedoeld in lid 2 
plaatsvindt, is de betrokkene niet speelgerechtigd voor een ander team van die 
vereniging en een begeleider niet gerechtigd om een ander team van die vereniging te 
begeleiden vanaf de teambank.  

4. Indien een speelverbod niet op correcte wijze ten uitvoer is gebracht, is het bepaalde 
in artikel 4.8  van het bondsreglement van toepassing.  

 Indien een verbod tot begeleiden vanaf de teambank niet op correcte wijze ten uitvoer 
is gebracht, kan het bondsbestuur bepalen dat het bepaalde in artikel 4.8  van het 
bondsreglement van toepassing is.  

5. Het bondsbestuur kan in bijzondere gevallen voor de tenuitvoerlegging van een verbod 
tot deelname nadere aanwijzingen geven. 

6. De betrokken vereniging is verplicht, in geval een betrokkene een speelverbod, dan 
wel een begeleider een verbod tot begeleiden vanaf de teambank voor één of meer 
door de KNHB uitgeschreven wedstrijden is opgelegd, het bondsbestuur onmiddellijk 
na de laatste wedstrijd waarvoor het verbod tot deelname gold, schriftelijk te berichten 
wanneer het opgelegde verbod tot deelname ten uitvoer is gelegd. 

7. Aan een vereniging die de in dit artikel genoemde verplichtingen niet nakomt kan een 
geldboete worden opgelegd van ten hoogste € 250,00 (zegge: tweehonderdvijftig 
euro). 

8. Indien een verbod tot deelname niet op correcte wijze ten uitvoer is gebracht, dient de 
tenuitvoerlegging alsnog te geschieden met inachtneming van het gestelde in lid 2 en 
3 van dit artikel. 

 
 



Artikel 9 Wijzigen tuchtreglement 
1. Dit reglement kan worden gewijzigd door de algemene vergadering bij gewone 

meerderheid van stemmen.  
2. Het besluit tot wijziging treedt in werking de dag na de algemene vergadering waarin 

het besluit is genomen, tenzij de algemene vergadering een later tijdstip vaststelt. 
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Artikel 1. Begripsomschrijvingen 
In dit reglement wordt verstaan onder: 
1. aangeklaagde, de persoon tegen wie als gevolg van dit reglement een klacht is 

ingediend, een onderzoek loopt, door het bondsbestuur een ordemaatregel is opgelegd 
of door het tuchtorgaan een straf is opgelegd. 

2. begeleider, degene die een speler begeleidt en/of voor die begeleiding 
verantwoordelijk is (waaronder in ieder geval begrepen het trainen, coachen en/of 
verzorgen) op en rondom de plaats waar de beoefening van hockeysport en/of de 
voorbereiding daarop plaatsvindt. De beoefening van hockeysport omvat zowel de 
hockeysportactiviteiten als alle activiteiten die een directe relatie met de beoefening 
van de hockeysport hebben.  

3. betrokkene, de persoon die volgens de klacht slachtoffer is geweest van ongewenst 
gedrag. Dit kan ook de klager zijn. 

4. bondsbestuur, het bestuur van de KNHB; 
5. klager, een (voormalig) lid of de ouder, voogd of wettelijk vertegenwoordiger van een 

minderjarig lid, dat is geconfronteerd met ongewenst gedrag, dan wel een betrokken 
vereniging. 

6. KNHB, de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond.  
7. ongewenst gedrag, gedrag als genoemd in artikel 2 en/of een overtreding van de 

gedragsregels genoemd in artikel 3. 
8. partijen, klager, betrokkene en aangeklaagde. 
9. registratiesysteem, het Registratiesysteem Seksuele Intimidatie van NOC*NSF, 

waarin alle onherroepelijk voor seksuele intimidatie gestrafte personen gedurende de 
looptijd van hun straf worden geregistreerd. 

10. registratiekamer, de kamer die bij NOC*NSF belast is met het beheer van het 
registratiesysteem seksuele intimidatie. 

11. tuchtorgaan, het orgaan dat op grond van het tuchtreglement van de KNHB bevoegd 
is (in eerste aanleg de tuchtcommissie dan wel in beroep de commissie van beroep) 
tuchtrecht te spreken en straffen op te leggen; 

12. vertrouwenscontactpersoon, de door het bondsbestuur aangestelde persoon als 
bedoeld in artikel 3 van dit reglement; 

13. werkdag, een dag van maandag tot en met vrijdag, uitgezonderd de feestdagen zoals 
genoemd in artikel 3 van de Algemene Termijnenwet. 

 
 



Artikel 1  Algemene bepalingen 
 
Artikel 1.1  Toepasselijkheid Reglement Ongewenst Gedrag 
1. De bepalingen van dit reglement zijn van toepassing op een ieder die op het 

moment dat de vermeende overtreding van dit reglement plaatsvond: 
a. lid was van de KNHB; 
b. zich aan de statuten, reglementen en besluiten van de KNHB heeft 

onderworpen. 
2.  Dit reglement is ook van toepassing als een lid door diens vereniging is geschorst of 

is ontzet uit zijn lidmaatschap.  
 
 
Artikel 1.2   Meldplicht 
Een ieder die een redelijk vermoeden heeft dat ten aanzien van een persoon binnen de 
hockeysport ongewenst gedrag plaatsvindt of heeft plaats gevonden, is gehouden daarvan 
melding te doen bij de vertrouwenscontactpersoon als bedoeld in artikel 5. 
 
Artikel 1.3   Vertrouwelijkheid 
Een ieder die in het kader van het onderzoek naar aanleiding van een klacht kennis neemt 
van gegevens waarvan hij 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. 
 
Artikel 1.4  Juridische procedure 
Een strafrechtelijke of civielrechtelijke procedure inzake wettelijk strafbaar gesteld 
seksueel gedrag, sluit een (klachten)behandeling en een bestraffing op basis van dit 
reglement niet uit.   
 
 
Artikel 2  Seksuele intimidatie 
 
1. Onder seksuele intimidatie wordt verstaan: elke vorm van ongewenst verbaal, non-

verbaal of fysiek gedrag met een seksuele duiding dat als doel of gevolg heeft dat de 
waardigheid van de persoon wordt aangetast, in het bijzonder wanneer een 
bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende situatie wordt 
gecreëerd. 

2. Onder seksuele intimidatie, zoals in lid 1 omschreven, zijn begrepen de in de 
artikelen 239 t/m 250 (Titel XIV: Misdrijven tegen de zeden) van het Wetboek van 
Strafrecht strafbaar gestelde feiten.  

3. Seksuele intimidatie is een verboden gedraging. Dit verbod geldt voor alle in artikel 
1.1. genoemde personen. Voor de in lid 1.1. genoemde personen die tevens 
begeleider zijn bij dan wel werknemer van de KNHB of van een lid-rechtspersoon 
van de KNHB,, gelden naast de algemene regels ten aanzien van seksuele 
intimidatie ook de hierna in artikel 3 genoemde gedragsregels. 

4. De leden-rechtspersonen dragen er zorg voor dat de inhoud en strekking van deze 
gedragsregels bekend is bij hun leden, begeleiders, functionarissen, ouders en 
toeschouwers. 

5. De in dit reglement bedoelde seksuele intimidatie heeft betrekking op gedragingen 
welke hebben plaatsgevonden in relatie tot de beoefening van de hockeysport 
binnen het verband van de KNHB. Van seksuele intimidatie is eveneens sprake 
wanneer degene die de gedraging ondergaat ook buiten een 
hockeysportaccommodatie ten opzichte van degene die de gedraging pleegt in een 
afhankelijkheidsrelatie verkeert, die ontstaan is binnen het verband en/of de 
activiteiten van de hockeysport. 

 
 
Artikel 3 Gedragsregels seksuele intimidatie  
 
1.  De KNHB hanteert ten aanzien van seksuele intimidatie de in dit artikel vermelde 

gedragsregels. Overtreding van deze gedragsregels levert een overtreding op in de 
zin van dit reglement en kan op grond van dit reglement tuchtrechtelijk worden 
bestraft. 



2. Met betrekking tot de begeleiders in de hockeysport gelden de volgende 
gedragsregels: 
a.  De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de 

speler zich veilig voelt te verkeren. In het kader van deze norm wordt als een 
overtreding beschouwd: 
1.  het niet onmiddellijk stoppen (of doen laten stoppen) door feitelijke 

interventie van een klaarblijkelijke vorm van seksuele intimidatie waarvan 
de begeleider getuige van is of waarvan hij op de hoogte wordt gesteld; 

2.  het participeren in vormen van seksuele intimidatie of aanmoedigen van 
anderen daartoe;  

3.  het door de begeleider in woord of gedrag scheppen van een seksueel of 
erotisch geladen sfeer (door woord, gedrag, vertoning filmbeelden, 
aankleding omgeving) of aan het voortbestaan daarvan een bijdrage 
leveren; 

4.  het door de begeleider op niet-functionele wijze bekijken van de speler 
waarbij de aandacht is gericht op de geslachtskenmerken; 

5.  het door de begeleider met seksueel gedrag ingaan op verliefde gevoelens, 
seksuele verlangens of fantasieën van een minderjarige speler; 

6.  het achterwege laten van hulp aan een slachtoffer of slachtoffers van een 
incident dat valt onder seksuele intimidatie; 

7.  het niet of onvoldoende uitoefenen van begeleiderstaken rondom en tijdens 
een hockeysportactiviteit waardoor gelegenheid ontstaat voor vormen van 
seksuele intimidatie, die met het juist uitvoeren van de begeleiderstaken 
hadden kunnen worden voorkomen. 

b. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van machtsmisbruik of seksuele 
intimidatie tegenover de speler. 

c. De begeleider onthoudt zich ervan de speler te bejegenen op een wijze die de 
speler in zijn waardigheid aantast en verder in het privéleven van de speler 
door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel. De begeleider 
zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect 
omgaan met de speler in de ruimten waarin de speler zich bevindt, zoals de 
kleedkamer of de hotelkamer. In het kader van deze normen wordt onder meer 
als overtreding beschouwd: 
1.  het door de begeleider uitoefenen van dwang of op enigerlei wijze gebruik 

maken van het machtsverschil dat bestaat tussen hem en de speler, met 
het kennelijke oogmerk de speler tot seksuele handelingen te dwingen, 
daartoe te verleiden of over te halen, of die te dulden; 

2.  het aangaan van een seksuele relatie met een minderjarige speler met wie 
de begeleider op basis van kenmerken zoals leeftijdverschil, status, positie, 
hockeysportrelatie (bijv. coach-speler, fysiotherapeut-speler) in een 
machtsongelijke relatie staat; 

3.  het zich onnodig en/of zonder toestemming van de speler bevinden in of 
het naar binnen kijken/gluren in ruimtes die door de speler worden 
gebruikt als privéruimtes, zoals douches, kleedkamers, toiletten, 
hotelkamers, kampeertenten en soortgelijke ruimtes, waarin de speler mag 
veronderstellen zich te kunnen gedragen als ware hij alleen en ongezien; 

4.  het door de begeleider verrichten van hockeysporttechnische fysieke 
handelingen m.b.t. de speler die niet tot zijn bekwaamheid en taken 
behoren en/of op dat moment niet geboden zijn; 

5.  het bij herhaling of op systematische wijze privé bij de begeleider alleen 
thuis of een andere afgezonderde plaats uitnodigen van een speler, 
waarmee de begeleider een machtsongelijke relatie heeft, indien deze 
ontmoeting vanuit de begeleidingstaak niet nodig is en/of elders kan 
worden georganiseerd, zoals in een clubgebouw of een publieke 
gelegenheid; 

6.  het door de begeleider op enigerlei wijze systematisch isoleren van een 
speler van andere spelers en/of begeleiders of het systematisch realiseren 
van een één-op-één relatie tussen begeleider en speler, zonder dat daar 
hockeysporttechnische redenen voor zijn en/of zonder dat dit in 
overeenstemming is met kaderafspraken ter zake. 

d. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen begeleider en speler die de 
leeftijd van zestien jaren niet heeft bereikt, zijn onder geen beding geoorloofd 
en worden beschouwd als seksueel misbruik. 



e. De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte intimiteiten via welke 
communicatiemiddelen dan ook. 

f. De begeleider mag de speler niet op een zodanige wijze aanraken dat de speler 
en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of 
erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het 
doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten. In het kader 
van deze norm wordt onder meer als een overtreding beschouwd: 
1.  de speler tegen diens wens naar zich toe trekken voor aanhalen, omarmen 

of kussen; 
2.  zich tegen de speler aandrukken; 
3.  billen, borsten, of andere erogene zones aanraken onder het mom van 

functionele instructie; 
4.  het negeren van wensen van de speler om (ergens) niet te worden 

aangeraakt, ook al betreft dit een hockeysporttechnisch juiste wijze van 
aanraken; 

5.  het aanraken van de speler of fysieke handelingen verrichten die niet 
binnen de taakstelling van de begeleider vallen. 

g. De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten. In het 
kader van  deze norm wordt als een overtreding beschouwd: 
1.  grove seksueel getinte opmerkingen, schuine moppen; 
2.  grapjes of ontboezemingen over andermans seksleven; 
3.  (dubbelzinnige) opmerkingen met verwijzing naar iemands seksuele leven 

of geaardheid; 
4.  niet-functionele vragen over het seksleven van de speler; 
5.  ontboezemingen over eigen seksleven of seksuele verlangens. 

h.  De begeleider heeft de plicht de speler te beschermen tegen schade en 
(machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of 
geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) speler behartigt, is de begeleider 
verplicht met deze personen of instanties samen te werken opdat zij hun werk 
goed kunnen doen. In het kader van deze norm wordt als een overtreding 
beschouwd: 
1.  het nalaten van het doen van melding bij het bevoegd gezag of indienen 

van een klacht bij het bondsbestuur, van een incident of situatie waarvan 
de begeleider getuige is of kennis van heeft en waarvan hij redelijkerwijs 
had moeten weten dat het om seksuele intimidatie gaat en er niet van had 
kunnen uitgaan dat een ander dit zou doen; 

2.  het ontmoedigen of beletten van anderen (zoals een speler of andere 
begeleider) om melding te doen of een klacht in te dienen, zoals onder a 
bedoeld; 

3.  het niet meewerken aan het onderzoek van de onderzoekscommissie of de 
tuchtprocedure die naar aanleiding van een klacht met betrekking tot 
seksuele intimidatie bij een tuchtorgaan aanhangig is en waartoe hij door 
dat tuchtorgaan is opgeroepen. 

i.  De begeleider zal de speler geen (im)materiële vergoedingen geven met de 
kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. In het kader van deze norm 
wordt als een overtreding beschouwd: 
1.  de begeleider zal de speler geen (im)materiële vergoedingen aanbieden of 

geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen van erotische 
of seksuele aard; 

2.  de begeleider accepteert geen erotische of seksuele tegenprestaties van de 
speler als vergoeding voor het uitoefenen van de begeleiderstaak. 

j. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels door iedereen die 
betrokken is bij de speler worden nageleefd. Indien hij gedrag signaleert dat 
niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon 
daarop aanspreken. In het kader van deze norm wordt als een overtreding 
beschouwd: 
1.  het nalaten personen op hun gedrag aan te spreken die zich schuldig 

maken aan een vorm van seksuele intimidatie; 
2.  het nalaten andere begeleiders op hun gedrag aan te spreken indien deze 

in het bijzijn van de begeleider of nadat de begeleider het ter ore komt, 
niet of onvoldoende ingrijpen of hebben ingegrepen bij een incident m.b.t. 
seksuele intimidatie. 



k.  In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen 
de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen. 

l.  Het niet ingrijpen bij gedragingen of in situaties die, ondanks dat ze niet in deze 
gedragscode met name als verbod staan genoemd, toch de sociale veiligheid 
van de hockeysportomgeving in termen van seksuele intimidatie of 
grensoverschrijdend gedrag bedreigen. In het kader van deze norm wordt als 
een overtreding beschouwd: het niet ingrijpen bij gedragingen of in situaties 
die, ondanks dat ze niet in deze gedragscode met name als verbod staan 
genoemd, toch de sociale veiligheid van de hockeysportomgeving in termen van 
seksuele intimidatie of grensoverschrijdend gedrag bedreigen. 

3. Van een begeleider wordt in het bijzonder verwacht dat hij professioneel handelt en 
dat hij zich bewust is van zijn voorbeeldfunctie, dat wil zeggen dat hij handelt in 
overeenstemming met de geldende standaard en opleiding, waarbij het er niet toe 
doet of de begeleider al dan niet een vergoeding voor zijn begeleiding ontvangt. 

 
 
Artikel 4 Overtreding 
1. Gedrag als genoemd in artikel 2 en/of een overtreding van de gedragsregels genoemd 

in artikel 3 levert een overtreding op in de zin van dit reglement en kan op grond van 
dit reglement en het tuchtreglement van de KNHB worden bestraft. 

2. Onder een overtreding wordt bovendien verstaan het niet, niet tijdig of niet naar 
behoren nakomen van in de statuten of in een reglement opgenomen verplichtingen, 
alsmede het gelegenheid bieden of aansporen tot, het vergemakkelijken van, of het 
behulpzaam zijn bij het begaan van een overtreding. 

3. Een overtreding is strafbaar indien er sprake is van opzet, schuld, nalatigheid of 
onzorgvuldigheid van de aangeklaagde. 

4.  Voor de vraag of er sprake is van een overtreding zijn mede bepalend de opvattingen 
in de Nederlandse maatschappij met betrekking tot seksuele intimidatie en de 
gewoonten of gebruiken bij de KNHB ten tijde van de overtreding.  

5.  Het bewijs van een overtreding is geleverd wanneer het tuchtrechtelijk orgaan op 
grond van de vastgestelde feiten en omstandigheden de stellige overtuiging heeft dat 
de aangeklaagde de overtreding heeft begaan.  

6.  Overtredingen kunnen door het tuchtorgaan ook worden bestraft wanneer dezelfde 
gedraging ter beoordeling aan de strafrechter of aan de burgerlijke rechter is of kan 
worden voorgelegd of voorgelegd is geweest.  

 
 
Artikel 5.  Vertrouwenscontactpersoon 
 
Artikel 5.1.  Aanstelling  
Door het bondsbestuur is minimaal één vertrouwenscontactpersoon aangesteld die op het 
bondsbureau werkzaam is. Deze persoon wordt, voor zover noodzakelijk, vrijgemaakt van 
normale werkzaamheden, indien er een beroep op hem wordt gedaan voor (mogelijke) 
klachten of meldingen betreffende dit reglement. 
 
Artikel 5.2.  Taken en bevoegdheden 
1.  De vertrouwenscontactpersoon fungeert binnen de KNHB als aanspreekpunt en eerste 

opvang voor iedereen die met ongewenst gedrag geconfronteerd wordt en heeft onder 
meer als taak: 

 - het geven van informatie aan klager, aangeklaagde en betrokkene over de te 
volgen procedure en de te nemen vervolgstappen; 

 - het doorverwijzen naar (externe) instanties waartoe klager, aangeklaagde en 
betrokkene zich kunnen wenden voor de verschillende vervolgstappen; 

 - het begeleiden van klager bij het indienen van een klacht. 
2. De vertrouwenscontactpersoon neemt bij zijn werkzaamheden de grootst mogelijke 

zorgvuldigheid in acht en is verplicht tot geheimhouding van alle zaken die hij in die 
hoedanigheid verneemt zulks behoudens het hierna in lid 3 bepaalde. Deze plicht 
vervalt niet nadat hij zijn taak als vertrouwenscontactpersoon heeft beëindigd.  

3. Indien de vertrouwenscontactpersoon oordeelt dat de veiligheid van een of meerdere 
van de leden van de KNHB in het geding is en/of dat er sprake is van een ernstig 
strafbaar feit waar aangifteplicht voor geldt, is hij verplicht de vertrouwelijkheid op te 
heffen en het bondsbestuur in kennis te stellen.  

 Het bondsbestuur is bij vermoeden van een strafbaar feit verplicht aangifte te doen. 



4.  De vertrouwenscontactpersoon mag een klacht of melding niet zelf onderzoeken noch 
mag hij zich met het onderzoek bemoeien. Hij heeft wel recht op informatie over de 
status van het onderzoek. 

 
 
Artikel 6.  Onderzoekscommissie 
 
Artikel 6.1.  Instelling en samenstelling  
1.  Per klacht wordt door het bondsbestuur een onderzoekscommissie bestaande uit 

minimaal 3 leden samengesteld.  
2.  Bij het samenstellen van de onderzoekscommissie wordt getracht één deskundige op 

het gebied van ongewenste omgangsvormen en één lid met juridische kennis zitting te 
laten hebben. Daarnaast wordt zo veel mogelijk getracht dat beide seksen in de 
onderzoekscommissie vertegenwoordigd worden.  

3.  De onderzoekscommissie kan zo nodig besluiten zich te laten bijstaan door een extern 
deskundige; deze is geen lid maar adviseur van de onderzoekscommissie.  

4.  De leden van de onderzoekscommissie mogen zelf niet bij de klacht betrokken zijn en 
geen persoonlijk belang hebben bij de afhandeling van de klacht.  

 
Artikel 6.2.  Taken en bevoegdheden  
1.  De onderzoekscommissie heeft tot taak om bij een ingediende klacht inzake ongewenst 

gedrag te oordelen over de ontvankelijkheid, de betreffende klacht te onderzoeken en 
over de gegrondheid van de klacht te oordelen. In het door haar uit te brengen rapport 
kunnen ook aanbevelingen worden gedaan ten behoeve van de door het bondsbestuur 
te nemen maatregelen en met betrekking tot de op te leggen straf.  

2. De onderzoekscommissie onderzoekt alleen kwesties die verband houden met 
ongewenst gedrag dat heeft plaatsgevonden in relatie tot beoefening van activiteiten 
binnen het verband van de KNHB.   

3. De onderzoekscommissie houdt geen verjaringstermijn aan.  
4.  De onderzoekscommissie is gerechtigd tot het inwinnen van al die informatie die voor 

een verantwoorde uitoefening van haar taak noodzakelijk is. 
5. De leden van de onderzoekscommissie zijn verplicht tot geheimhouding van al hetgeen 

hen met betrekking tot een klacht inzake ongewenst gedrag ter kennis wordt gebracht. 
Deze geheimhouding geldt niet ten aanzien van de vertrouwenspersonen, het 
bondsbestuur, een vertrouwensarts, een bevoegde functionaris van Politie of Justitie of 
van de Inspectie. 

6. De onderzoekscommissie kan het bondsbestuur gevraagd en ongevraagd adviseren 
over het beleid inzake ongewenst gedrag binnen de KNHB.  

 
Artikel 4.3.  Wraking en verschoning  
1.  Zowel klager als aangeklaagde kunnen bezwaar maken tegen deelneming van een lid 

van de onderzoekscommissie aan de behandeling van een klacht, wanneer zich ten 
aanzien van dat lid feiten of omstandigheden bekend zijn die het vormen van een 
onpartijdig oordeel over de klacht zouden kunnen bemoeilijken. 

 De overige leden van de onderzoekscommissie beslissen of dit bezwaar terecht is. Bij 
staking van stemmen wordt dit geacht het geval te zijn. De beslissing wordt schriftelijk 
of langs elektronische weg medegedeeld aan klager en beklaagde, alsmede aan het 
bondsbestuur. 

2.  Een lid van de onderzoekscommissie kan zich onttrekken aan de behandeling van een 
klacht, wanneer door feiten of omstandigheden zijn onpartijdigheid niet langer 
gewaarborgd is. Een lid is verplicht dit te doen, indien de (beide) overige leden van de 
onderzoekscommissie van oordeel zijn dat voornoemde feiten of omstandigheden zich 
ten aanzien van hem voordoen. 

3.  Ingeval van wraking of verschoning van een lid van de onderzoekscommissie benoemt 
het bondsbestuur een nieuw lid.  

 
 
Artikel 7.  Indienen klacht  
1.  Ieder lid van de KNHB dat meent dat er ten opzichte van hem of haar sprake is van 

ongewenst gedrag door een persoon als bedoeld in lid 4 van dit artikel, kan hiervan bij 
de vertrouwenscontactpersoon een klacht indienen. 

2.  Is het ongewenste gedrag gericht tegen een lid jonger dan zestien jaar, dan kan ook 
de wettelijk vertegenwoordiger een klacht indienen. Indien degene die een klacht wil 



indienen een verstandelijke, zintuiglijke of motorische beperking kent, onder curatele 
staat of een mentor diens belangen behartigt, kan hij/zij de klacht laten opstellen en 
indienen door de betreffende vertegenwoordiger en/of belangenbehartiger.  

3. Een klacht dient schriftelijk of langs elektronische weg te worden ingediend bij de 
vertrouwenscontactpersoon. 

 Indien de klacht mondeling wordt ingediend, neemt de vertrouwenscontactpersoon 
contact op en legt de klacht op schrift vast en toetst bij de klager of de klacht juist is 
geformuleerd. Vervolgens dient de klager het klachtformulier te ondertekenen. 

4. De klacht dient betrekking te hebben op het gedrag van aangeklaagde, die: 
 a. lid is of was van de KNHB op het moment dat het ongewenst gedrag plaatsvond; 
 b. zich aan de statuten, reglementen en besluiten van de KNHB heeft onderworpen.  
5. Een klacht omvat tenminste: 
 -  naam, adres, telefoonnummer en eventueel e-mailadres van de klager; 
 -  indien klager niet de betrokkene is: naam, adres, telefoonnummer en eventueel  
  e-mailadres van de betrokkene; 
 -  naam en - indien mogelijk – adres, telefoonnummer en e-mailadres van de 

aangeklaagde; 
 -  een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van feiten en omstandigheden voor zover 

mogelijk met de datum (data) waarop of de periode waarbinnen het ongewenst 
gedrag heeft plaatsgevonden. 

6.  Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen. Anonieme klachten worden 
wel gearchiveerd. 

7. Het indienen van een valse klacht levert een overtreding op die tuchtrechtelijk kan 
worden bestraft.  

8. De klager is te allen tijde gerechtigd de klacht in te trekken. De klager dient hiervan 
gemotiveerd mededeling te doen aan de vertrouwenspersoon, de 
onderzoekscommissie en/of het bondsbestuur. 

9. Bij intrekking van de klacht door de klager blijft de onderzoekscommissie bevoegd 
onderzoek te doen naar de klacht, de klacht te beoordelen en/of aanbevelingen aan 
het bondsbestuur te doen. De klager wordt hiervan in kennis gesteld. 

 
 
Artikel 8.  Behandeling klacht  
 
Artikel 8.1.  Ontvangst klacht en ontvankelijkheid 
1.  Het bondsbestuur legt de klacht binnen tien werkdagen voor aan de 

onderzoekscommissie.  
2. Na ontvangst van de klacht deelt de onderzoekscommissie partijen schriftelijk of langs 

elektronische weg mee dat zij de klacht onderzoekt en informeert hen over de 
klachtenprocedure en de daarbij gehanteerde termijnen.  

3. De onderzoekscommissie stelt eerst vast of zij ontvankelijk is de klacht in behandeling 
te nemen alvorens zij met het onderzoek begint. 

4. De onderzoekscommissie is niet verplicht een klacht te onderzoeken of onderzoek 
voort te zetten, indien: 

 a.  de termijn tussen de gedraging waarover wordt geklaagd en het indienen van de 
klacht naar het oordeel van de onderzoekscommissie onredelijk lang is; 

 b.  de klacht kennelijk ongegrond is; 
 c.  het belang van de klager of het gewicht van de gedraging waarover wordt 

geklaagd, kennelijk onvoldoende is; 
 d.  een klacht over een gedraging die al eerder is voorgelegd of afgedaan door de 

onderzoekscommissie; 
 e.  de klager en/of de betrokkene geen gegevens aan de onderzoekscommissie 

verstrekt, dan wel geen toestemming verleent om informatie bij derden in te 
winnen, terwijl de onderzoekscommissie van mening is dat deze informatie 
noodzakelijk is om een oordeel te kunnen geven over de klacht. 

5. Partijen ontvangen binnen tien werkdagen na ontvangst van de klacht door de 
onderzoekscommissie een bericht of de klacht ontvankelijk is verklaard.  

 De beslissing van de onderzoekscommissie tot niet-ontvankelijk verklaring moet 
voorzien zijn van een motivering. Tegen deze beslissing staat geen rechtsmiddel open. 

6. Indien de onderzoekscommissie daartoe aanleiding ziet, kunnen klachten van meer 
dan één klager en/of betrokkene worden gevoegd (samen, gelijktijdig behandeld). 

 
Artikel 8.2.  Onderzoek door onderzoekscommissie 



1. Na ontvankelijk verklaring van de klacht onderzoekt de onderzoekscommissie de 
gestelde feiten en omstandigheden en hoort afzonderlijk de partijen.  

 Indien de klacht is ingediend door de wettelijke vertegenwoordiger van een 
minderjarige, wordt ook minderjarige gehoord, tenzij bijzondere omstandigheden -met 
name gelegen in het persoonlijke belang van de minderjarige- zich daartegen 
verzetten. 

2. Indien de aangeklaagde weigert te worden gehoord, maakt de onderzoekscommissie 
hem per aangetekend schrijven de klacht bekend en nodigt hem uit binnen vijf 
werkdagen daarop alsnog schriftelijk of langs elektronische weg dan wel mondeling te 
reageren. Voldoet beklaagde ook hieraan niet, dan zet de onderzoekscommissie haar 
onderzoek voort zonder rekening te (kunnen) houden met de toelichting van 
aangeklaagde.  

3. Partijen kunnen zich bij de behandeling van de klacht op eigen kosten laten bijstaan 
door een raadsman of vertrouwenspersoon. 

4.  De onderzoekscommissie gaat tijdens het onderzoek zorgvuldig om met de haar 
bekende feiten en omstandigheden. Derden worden niet verder ingelicht over hetgeen 
de onderzoekscommissie weet dan dat strikt noodzakelijk is voor het horen van hen in 
het kader van het onderzoek.  

5.  De onderzoekscommissie kan in het kader van het onderzoek getuigen en/of 
deskundigen horen, alsmede leden van verenigingsbesturen, leden van commissies en 
andere leden of functionarissen/vrijwilligers van de KNHB.  

6. Van het horen van partijen en de in lid 5 genoemde personen wordt door de 
onderzoekscommissie een schriftelijk verslag gemaakt, dat aan partijen voor 
commentaar wordt voorgelegd. Deze verslagen worden - voorzien van het eventuele 
commentaar van partijen - gevoegd bij het door de onderzoekscommissie aan het 
bondsbestuur uit te brengen rapport. 

7. De onderzoekscommissie kan op ieder moment partijen voorstellen de behandeling 
van de klacht op te schorten om gedurende de opschorting partijen in de gelegenheid 
te stellen de klacht alsnog in gezamenlijk overleg op te lossen. De 
onderzoekscommissie kan partijen mediation voorstellen en partijen kunnen ook zelf 
de onderzoekscommissie hierom verzoeken.  

 Indien een lid van de onderzoekscommissie hiermee wordt belast, neemt dit lid niet 
meer deel aan de behandeling van deze klacht, indien de behandeling alsnog wordt 
voortgezet.  

 
 
Artikel 9.  Rapport onderzoekscommissie  
1. De onderzoekscommissie stelt binnen drie maanden na ontvangst van de klacht een 

rapport op, dat aan het bondsbestuur en partijen ter hand wordt gesteld. Indien de 
onderzoekscommissie niet in staat is binnen deze termijn een rapport op te stellen, 
doet zij daarvan gemotiveerd mededeling aan het bondsbestuur en aan partijen, onder 
vermelding van de termijn waarbinnen zij haar rapport zal uitbrengen.  

2. De onderzoekscommissie geeft in haar rapport met redenen omkleed haar oordeel 
over de gegrondheid van de klacht.  

3. Indien de onderzoekscommissie de klacht ongegrond acht, kan hiertegen geen 
bezwaar worden gemaakt of beroep worden ingediend.  

4. Indien de onderzoekscommissie de klacht gegrond acht, is het bondsbestuur verplicht 
tegen de aangeklaagde een tuchtzaak aanhangig te maken.  

5. De uitoefening van de tuchtrechtspraak inzake een overtreding van dit reglement, het 
vaststellen en het opleggen van straffen en de tenuitvoerlegging geschiedt 
overeenkomstig het bepaalde in het tuchtreglement van de KNHB.  

6. Alleen de in het tuchtreglement van de KNHB genoemde tuchtcommissie en in beroep 
de commissie van beroep zijn bevoegd straffen op te leggen. Die bevoegdheid laat 
onverlet de bevoegdheid van het bondsbestuur een ordemaatregel op te leggen. Een 
door het bondsbestuur genomen ordemaatregel sluit niet uit dat voor dezelfde feiten 
een tuchtrechtelijke veroordeling kan plaatsvinden. 

 
 
Artikel 10.  Straffen en tenuitvoerlegging 
 
Artikel 10.1. Ordemaatregel bondsbestuur 
1.  Indien dit voor het welzijn van de betrokkene en/of één of meer derden noodzakelijk is 

of indien er voor de betrokkene en/of één of meer derden sprake is van een 



onhoudbare situatie, kan het bondsbestuur een ordemaatregel nemen door aan 
aangeklaagde met onmiddellijke ingang een tijdelijke beperking van de 
bewegingsvrijheid op te leggen inzake rechten, taken, functie(s), contacten en/of  
locatie(s).  

2.  De ordemaatregel van het bondsbestuur is geen tuchtrechtelijke straf maar een 
bestuurlijke maatregel om de orde en de veiligheid van de hockeysport en/of (de leden 
van) de KNHB te waarborgen. 

3.  De ordemaatregel kan ook worden genomen indien nog geen klacht inzake ongewenst 
gedrag is ingediend. 

4.  De ordemaatregel vervalt indien: 
 a.  de klacht niet-ontvankelijk of ongegrond wordt verklaard; 
 b. op basis van een tuchtprocedure definitief geen straf is opgelegd. 
5.  De ordemaatregel kan eveneens worden genomen naar aanleiding van een 

strafrechtelijke klacht bij de politie aangaande seksueel grensoverschrijdend gedrag, 
ongeacht of er een klacht is ingediend.  

6.  Van een door het bondsbestuur genomen ordemaatregel staat ingevolge dit reglement 
geen beroep open. 

7.  Het bondsbestuur kan de ordemaatregel ook nemen op basis van een verzoek daartoe 
door de vertrouwenscontactpersoon of de onderzoekscommissie. 

 
Artikel 10.2. Door tuchtorgaan op te leggen straffen 
1.  Wanneer de tuchtcommissie of in hoger beroep de commissie van beroep oordeelt dat 

er sprake is van een overtreding als bedoeld in artikel 4 van dit reglement, kan zij een 
of meer van de in artikel 4.1 van het tuchtreglement van de KNHB genoemde straffen 
opleggen. 

2.  Een straf is gericht op het voorkomen van herhaling en het herstel van de veiligheid 
met betrekking tot betrokkene en de omgeving waarin het ongewenste gedrag zich 
afspeelde. 

3.  Bij het opleggen van een straf kan het tuchtorgaan rekening houden met de situatie 
die na het beëindigen van de straf tussen partijen kan ontstaan. Het tuchtorgaan kan, 
indien dit ten tijde van de strafoplegging mogelijk is, aangeven op welke wijze de 
aangeklaagde zich tegenover betrokkene na het ondergaan van de straf moet 
gedragen of welke beperkingen gewenst zijn om te voorkomen dat partijen elkaar 
ontmoeten. Hiervan kan in de uitspraak mededeling worden gedaan.  

 Betrokkene kan ook het tuchtorgaan, mits vóór het beëindigen van de straf, verzoeken 
ter zake bedoelde mededeling te doen. 

4. Indien de aangeklaagde een werknemer is van de KNHB, kan het tuchtorgaan tevens 
aan het bondsbestuur voorstellen om de aangeklaagde: 

 a.  tijdelijk de toegang tot het bedrijfspand te ontzeggen; 
 b.  zijn bevoegdheden te verminderen of in te trekken; 
 c.  over te plaatsen in een andere functie; 
 d.  te ontslaan. 
 
Artikel 10.3. Tenuitvoerlegging 
1.  Het bondsbestuur ziet toe op de tenuitvoerlegging van straffen. 
2.  De aangeklaagde, andere leden en organen van de KNHB zijn verplicht hun 

medewerking aan de tenuitvoerlegging van een straf te verlenen. Het daarmede in 
gebreke blijven levert een overtreding op, welke wordt behandeld door een andere 
kamer van de tuchtcommissie. 

3.  De tenuitvoerlegging van een door het tuchtorgaan wegens overtreding van dit 
reglement opgelegde straf vangt aan op de datum waarop het tuchtorgaan uitspraak 
doet, tenzij in de uitspraak anders is bepaald. 

4.   Het instellen van beroep schort de tenuitvoerlegging van een straf niet op. Op verzoek 
van de aangeklaagde kan de voorzitter van de commissie van beroep de 
tenuitvoerlegging van een straf tijdens de behandeling van het beroep opschorten. Het 
verzoek tot het opschorten van de straf kan tegelijk worden gedaan met het indienen 
van een beroepschrift, maar niet eerder. De voorzitter doet op het verzoek schriftelijk 
uitspraak, welke uitspraak de commissie van beroep niet bindt bij het eindoordeel. 

5.  Het bondsbestuur kan de tenuitvoerlegging van een straf opschorten, indien ten 
aanzien van de opgelegde straf nieuwe feiten of omstandigheden blijken, die - waren 
deze tijdens de behandeling van de zaak aan het betreffende tuchtorgaan bekend 
geweest - met een grote mate van zekerheid tot een vrijspraak of een veel lichtere 
straf zouden hebben geleid. Een dergelijk verzoek tot herziening moet schriftelijk of 



langs elektronische weg door de aangeklaagde zijn gedaan met een uitvoerige 
motivering van die feiten en omstandigheden. Het bondsbestuur kan het verzoek 
alleen in behandeling nemen, indien op dat moment geen mogelijkheid van beroep 
openstaat. 

6.  Indien het bondsbestuur het verzoek tot herziening inwilligt en de tenuitvoerlegging 
opschort, stelt het bondsbestuur het verzoek aan het betreffende tuchtorgaan ter 
hand, die het verzoek als een tuchtzaak behandelt. Het tuchtorgaan behandelt de zaak 
dan opnieuw, van welke uitspraak beroep kan worden ingesteld. 

7.  Met uitzondering van de berisping, kan het bondsbestuur in bijzondere gevallen nadat 
ten minste twee derde van een straf is ondergaan, na een schriftelijk verzoek van de 
aangeklaagde het restant kwijtschelden. Het bondsbestuur kan aan het kwijtschelden 
van bedoeld restant voorwaarden verbinden, nadat het bondsbestuur ter zake van het 
kwijtschelden en de eventueel daaraan te verbinden voorwaarden het tuchtorgaan 
heeft gehoord dat de zaak het laatst in behandeling heeft gehad. 

 
 
Artikel 11.  Registratiesysteem Seksuele Intimidatie 
1.  Behalve bij een berisping leidt een tuchtrechtelijke veroordeling inzake seksuele 

intimidatie tot registratie van de aangeklaagde, zijn persoonsgegevens en de gegevens 
van de tuchtzaak in het registratiesysteem seksuele intimidatie van NOC*NSF conform 
het protocol registratiesysteem in de sport van NOC*NSF. Die registratie is geen straf. 
Tegen een registratie kan geen beroep worden ingesteld.  

2.  De in lid 1 bedoelde registratie vindt niet plaats wanneer de betrokkene de leeftijd van 
zestien jaar nog niet heeft bereikt, tenzij sprake is van een strafrechtelijke 
veroordeling in welk geval ook veroordeelden jonger dan zestien jaar worden 
opgenomen in het registratiesysteem.  

3.  De secretaris van de tuchtcommissie of van de commissie van beroep zendt de 
uitspraak zo spoedig mogelijk aan de registratiekamer van NOC*NSF. Tevens stelt de 
secretaris binnen vijf werkdagen nadat de tuchtrechtelijke uitspraak aan de 
registratiekamer van NOC*NSF is gezonden de aangeklaagde, de betrokkene en het 
bondsbestuur hiervan schriftelijk bij aangetekende brief op de hoogte.  

4. Indien ter zake van seksuele intimidatie door de strafrechter aan een lid een 
onvoorwaardelijke straf is opgelegd, is het lid gehouden de strafrechtelijke uitspraak 
aan het bondsbestuur ter hand te stellen. In dat geval maar ook wanneer het 
bondsbestuur uit andere hoofde over een bedoelde strafrechtelijke uitspraak beschikt, 
maakt het bondsbestuur tegen het betreffende lid een tuchtzaak aanhangig 
overeenkomstig de bepalingen van dit reglement. 

 
 
Artikel 12.  Termijnen 
1.  De onderzoekscommissie is te allen tijde bevoegd van de in dit reglement opgenomen 

termijnen af te wijken. Zij doet hiervan met reden omkleed mededeling aan de 
betrokken partijen, onder vermelding van een nieuwe termijn. 

2.  Indien de onderzoekscommissie van oordeel is dat behandeling van de klacht een 
spoedeisend karakter heeft, dan kan zij de in dit reglement genoemde termijnen 
bekorten. De onderzoekscommissie deelt dit betrokkene en partijen schriftelijk of langs 
elektronische weg en met opgave van redenen mede. 

 
 
Artikel 13.  Dossiervoering  
1.  Elke klacht wordt vastgelegd in een klachtendossier. Het klachtendossier omvat alle op 

de klacht betrekking hebbende stukken, welke door de onderzoekscommissie zijn 
opgevraagd, ontvangen, opgesteld en verzonden.  

2. De bewaring van de klachtendossiers geschiedt zodanig, dat onbevoegden geen 
toegang tot, dan wel inzage in de dossiers kunnen krijgen.  

 
 
Artikel 14.  Wijziging reglement seksuele intimidatie 
1. Dit reglement kan worden gewijzigd door de algemene vergadering bij gewone 

meerderheid van stemmen. 
2. Het besluit tot wijziging treedt in werking de dag na de algemene ledenvergadering 

waarin het besluit is genomen, tenzij de algemene vergadering een later tijdstip 
vaststelt. 



 
 
Artikel 15.  Slotbepaling 
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bondsbestuur.  
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REGLEMENT MATCHFIXING 
 
 
Begripsomschrijvingen 
 
In dit reglement wordt verstaan onder: 
1. aangeslotene, een persoon die niet lid is van de KNHB maar zich aan de 

tuchtrechtspraak van de KNHB heeft onderworpen. Wanneer in dit reglement 
gesproken wordt van “lid’ of ‘leden’ wordt telkens tevens de ‘aangeslotene” of 
‘aangeslotenen’ van de KNHB bedoeld; 

2. betrokkene, een lid van de KNHB, zijnde een natuurlijk persoon, met betrekking tot 
wie als gevolg van dit reglement een melding is gedaan,	  naar wie een onderzoek is 
ingesteld, aan wie door het bondsbestuur een ordemaatregel is opgelegd of tegen 
wie een tuchtzaak aanhangig is gemaakt;  

3. bondsbestuur, het orgaan als bedoeld in artikel 2:44 van het Burgerlijk Wetboek, 
te weten	  het bestuur van de KNHB; 

4. competitie, een hockeywedstrijd, reeks van hockeywedstrijden, hockeytoernooi of 
ander hockeyevenement, nationaal of internationaal, georganiseerd onder auspiciën 
van de KNHB, European Hockey Federation (EHF) of Féderation Internationale de 
Hockey (FIH); 

5. kansspelaanbieder, een organisatie die gelegenheid geeft om mede te dingen naar 
prijzen of premies, indien de aanwijzing van de winnaars geschiedt door enige 
kansbepaling waarop de deelnemers in het algemeen geen overwegende invloed 
kunnen uitoefenen; 

6. KNHB, de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond; 
7. leden, zowel de gewone leden als de buitengewone leden van de KNHB als bedoeld 

in artikel 6 van de statuten, voor zover in de statuten of dit reglement geen nader 
onderscheid wordt gemaakt of het tegendeel uit het zinsverband blijkt; 

8. melder, degene die via het meldpunt matchfixing van de KNHB (of via een andere 
weg) informatie aanbrengt over een (mogelijke) overtreding van dit reglement;  

9. melding, elke vorm van berichtgeving over een (mogelijke) overtreding van dit 
reglement;  

10. onderzoekscommissie, de door het bondsbestuur ingestelde commissie als 
bedoeld in artikel 6 van dit reglement; 

11. overtreding, strafbare gedragingen, handelen of nalaten, zoals omschreven in dit 
reglement; 

12. tuchtorgaan, het orgaan dat op grond van dit reglement en het tuchtreglement van 
de KNHB bevoegd is (in eerste aanleg de tuchtcommissie dan wel in beroep de 
commissie van beroep) tuchtrecht te spreken en straffen op te leggen;  

13. voordeel of beloning, het ontvangen of in het vooruitzicht stellen of geven van 
geld of van direct of indirecte op geld waardeerbare goederen, diensten of 
waardepapieren. Waaronder doch niet uitsluitend: steekpenningen, gelden, giften en 
andere voordelen, waaronder, doch niet uitsluitend, winst en/of potentiële winsten 
als gevolg van een weddenschap. Het officiële prijzengeld, of vergoedingen of 
betalingen uit hoofde van sponsoring of uit hoofde van andere legitieme 
overeenkomsten vallen hier niet onder; 

14. voorkennis, informatie met betrekking tot de competitie die een persoon bezit uit 
hoofde van zijn of haar positie, met uitzondering van de al gepubliceerde informatie 
of andere gemeenschappelijke kennis die gemakkelijk toegankelijk is voor een 
geïnteresseerd publiek, of is openbaar gemaakt in overeenstemming met de 
regelgeving van de KNHB; 

15. weddenschap, elke inzet gebaseerd op geld of op geld waardeerbaar, in de 
verwachting van een prijs van geld, of op geld waardeerbaar, onder voorbehoud van 
een toekomstige en onzekere gebeurtenis in verband met een hockeywedstrijd. 

 
 
 



Artikel 1    Reglement matchfixing 
 
1. Wanneer een melding met betrekking tot matchfixing wordt gedaan, geschiedt de 

behandeling van die melding met inachtneming van de bepalingen van dit reglement 
dat geldt op de datum van de melding. 

2. Wanneer in dit reglement wordt gesproken van een aangetekende brief is daarin 
mede begrepen de al dan niet elektronische wijze waarop de ontvangst van die brief 
kan worden vastgesteld. 

 
 
Artikel 2    Manipulatie van wedstrijden (matchfixing) 
 
1. Matchfixing betreft de manipulatie van sportwedstrijden. Het gaat bij matchfixing om 

opzettelijke regelingen, handelingen of het nalaten te handelen gericht op het 
wijzigen van de uitslagen of het verloop van sportwedstrijden, teneinde het 
onvoorspelbare karakter van deze sportwedstrijden geheel of gedeeltelijk teniet te 
doen met het oog op het verkrijgen van een niet-gerechtvaardigd voordeel voor 
zichzelf of derden. 

2. De KNHB hanteert ten aanzien van matchfixing de hieronder in artikel 3 tot en met 7 
vermelde gedragsregels. Overtreding van deze gedragsregels levert een overtreding 
op in de zin van dit reglement en kan op grond van dit reglement tuchtrechtelijk 
worden bestraft. 

 
 
Artikel 3   Gedragsregels  
 
Artikel 3.1  Gedragsregels manipulatie van wedstrijden (matchfixing), zich 

onthouden van bepaalde weddenschappen  
Leden zijn verplicht zich te onthouden van: 
a.  het wedden op het resultaat, de voortgang en/of het verloop van enige wedstrijd of 

competitie waarin hij deelneemt, of heeft deelgenomen in dat seizoen dan wel 
waarin hij direct dan wel indirect enige mate van invloed heeft of kan hebben;  

b.  het wedden op enige andere aangelegenheid zoals, doch niet uitsluitend, het 
wedden op: 
- disciplinaire sancties; 
- negatieve spelmomenten zoals rode en gele kaarten, officiële waarschuwingen en 

dergelijke; 
- de overschrijving van spelers; 
- de selectie van het team of de speler, 

 betreffende of gerelateerd aan een team en/of speler die deelneemt in een wedstrijd 
of competitie waarin hij deelneemt of heeft deelgenomen, gedurende het 
betreffende seizoen;  

c. het wedden op het resultaat, de voortgang en/of het verloop van enige wedstrijd of 
competitie die wordt gespeeld in de jeugdcompetities;  

d. andere handelingen die gericht zijn op het onrechtmatig beïnvloeden van uitslagen 
van wedstrijden, waaronder doch niet uitsluitend het direct dan wel indirect 
opdragen, toestaan en/of iemand in de gelegenheid te stellen om de hiervoor 
genoemde weddenschappen aan te gaan.  

 
Artikel 3.2.   Gedragsregels verspreiden van vertrouwelijke informatie 

(voorkennis of inside information) 
1. Leden zijn verplicht zich te onthouden van het gebruiken of verspreiden van 

vertrouwelijke informatie, zogenaamde voorkennis (inside information) voor 
weddoeleinden, inclusief het verspreiden van vertrouwelijke informatie aan elk 
persoon, zonder of met beloning, waar de betrokkene redelijkerwijs van kan weten 
dat deze informatie gebruikt kan worden voor weddenschappen of voor de 
manipulatie van wedstrijden of voor andere in dit reglement verboden handelingen, 
activiteiten of incidenten. 

2. Leden zijn verplicht zich te onthouden van het openbaar maken van vertrouwelijke 
informatie aan personen en /of entiteiten, of daar nu wel of geen –financieel– 
voordeel tegenover staat, waarvan het lid wist of had moeten weten dat een 
dergelijke openbaarmaking zou kunnen leiden tot het gebruik van deze informatie 
voor weddoeleinden, voor de manipulatie van wedstrijden of voor (andere) vormen 



van ongeoorloofde doeleinden. 
3. Het geven en/of ontvangen van een voordeel voor het verstrekken van 

vertrouwelijke informatie ongeacht of deze informatie daadwerkelijk wordt verstrekt, 
is verboden en betreft een overtreding van dit reglement. 

 
Artikel 3.3  Gedragsregels, meldplicht 
1. Leden zijn verplicht tot het terstond – bij de eerste gelegenheid – melden bij het 

meldpunt matchfixing van de KNHB van (verzoeken die zij hebben ontvangen tot) 
het verrichten van handelingen, het nalaten van handelingen, verdachte activiteiten, 
incidenten, die mogelijk betrekking hebben op matchfixing of andere in dit 
reglement verboden handelingen, activiteiten of incidenten.  
Zij dienen volledige openheid van zaken te geven en alle details van het verzoek, 
incident, feit, omstandigheid, of zaak onder de aandacht van het meldpunt 
matchfixing van de KNHB te brengen.  

2. Het niet voldoen aan de in lid 1 genoemde verplichting geldt als een overtreding in 
de zin van dit reglement.  

3. Het ontmoedigen of beletten van anderen om een melding als bedoeld in lid 1 te 
doen geldt eveneens als een overtreding in de zin van dit reglement. 

 
Artikel 3.4  Gedragsregels, medewerking 
1. Totdat het besluit tot het opleggen van een sanctie onherroepelijk is geworden ten 

aanzien van iedere betrokkene bij de zaak, verleent de betrokkene en ieder lid 
voortdurend alle medewerking die in het belang van het onderzoek of de procedure 
is vereist.  

2. Het lid dient zonder enige beperking, volledig en zonder onnodige vertraging 
informatie te verstrekken uit eigen beweging of op verzoek en toegang te 
verschaffen tot alle informatie en/of documentatie waarover hij beschikt of 
redelijkerwijs de beschikking kan krijgen als onderdeel van het onderzoek. Met 
inbegrip van gegevens met betrekking tot de vermeende overtreding (zoals 
weddenschappen, rekeningnummers, gespecificeerde telefoonrekeningen, 
bankafschriften, internet administratie, computers, harde schijven en andere 
elektronische apparaten) en/of een uiteenzetting van de relevante feiten en 
omstandigheden rond de vermeende overtreding. 

3. Betrokkene staakt onmiddellijk iedere betrokkenheid bij de overtreding. 
4. Het belemmeren of vertragen van een onderzoek op basis van een overtreding van 

dit reglement, waaronder doch niet uitsluitend het achterhouden, vervalsen of 
vernietigen van informatie of documentatie die voor het onderzoek van belang 
kunnen zijn, wordt aangemerkt als een overtreding van dit reglement.  

5. Indien een betrokkene voorafgaand aan de kennisgeving inzake een overtreding van 
dit reglement, melding heeft gemaakt van zijn betrokkenheid bij matchfixing bij het 
meldpunt matchfixing van de KNHB en deze bekentenis op dat moment betrouwbaar 
bewijs betreft van bedoelde overtreding kan de op te leggen periode van uitsluiting 
worden verkort. Betrokkene dient daarnaast geen andere personen tot deelname 
aan een overtreding van dit reglement te hebben aangespoord of gedwongen, en 
dient volledige medewerking te verlenen zoals in lid 1 staat verwoord. 

6. De betrokkene onthoudt zich van elke gedraging die het onderzoek of de procedure 
zou kunnen belemmeren, verstrekt uit eigen beweging of op verzoek zo spoedig 
mogelijk alle informatie betreffende de zaak, waarover hij beschikt of redelijkerwijs 
de beschikking kan krijgen, staakt onmiddellijk iedere betrokkenheid bij de 
overtreding. 

 
 
Artikel 4    Overtreding 
 
1. Wanneer een lid het bepaalde in artikel 2 en/of artikel 3 en/of een andere bepaling 

van dit reglement overtreedt, is er sprake van een overtreding van dit reglement. 
2. Een overtreding van dit reglement betreft tevens het niet meewerken aan het 

onderzoek van de onderzoekscommissie of aan de tuchtprocedure.  
3. Onder een overtreding wordt bovendien verstaan het niet, niet tijdig of niet naar 

behoren nakomen van in dit reglement opgenomen verplichtingen, alsmede het 
gelegenheid bieden of aansporen tot, het vergemakkelijken van, of het behulpzaam 
zijn bij het begaan van een overtreding. 

4. Voor de vraag of er sprake is van een overtreding zijn mede bepalend de gewoonten 



of gebruiken bij de KNHB ten tijde van de overtreding. 
5. Het bewijs van een overtreding is geleverd wanneer het tuchtorgaan op grond van 

de vastgestelde feiten en omstandigheden de stellige overtuiging heeft dat de 
betrokkene de overtreding heeft begaan. 

6. Overtredingen kunnen door het tuchtorgaan ook worden bestraft wanneer dezelfde 
gedraging ter beoordeling aan de strafrechter of aan de burgerlijke rechter is of kan 
worden voorgelegd of voorgelegd is geweest. 

 
 
Artikel 5 Meldingen, Meldpunt matchfixing KNHB en Integriteitsmedewerker 
 
Artikel 5.1  Meldingen en meldpunt matchfixing KNHB  
1.  Iedere persoon of instantie kan bij het meldpunt matchfixing van de KNHB een 

melding doen van een overtreding van dit reglement. 
2.  Leden zijn verplicht tot het terstond –bij de eerste gelegenheid– melden bij het 

meldpunt matchfixing van de KNHB van (verzoeken die zij hebben ontvangen tot) 
het verrichten van handelingen, het nalaten van handelingen, verdachte activiteiten, 
incidenten, die mogelijk betrekking hebben op matchfixing of andere in dit 
reglement verboden handelingen, activiteiten of incidenten.  

3. De melding van de overtreding kan zowel mondeling als schriftelijk geschieden. 
 De melding kan ook anoniem worden gedaan. 
 
Artikel 5.2  Integriteitsmedewerker, aanstelling, taken en bevoegdheden 
1.  Door het bondsbestuur is minimaal één integriteitsmedewerker aangesteld, die op 

het bondsbureau werkzaam is en aan de vereisten van integriteit, deskundigheid, 
betrouwbaarheid en onafhankelijkheid voldoet.  

2.  De integriteitsmedewerker neemt bij zijn werkzaamheden de grootst mogelijke 
zorgvuldigheid in acht en is verplicht tot geheimhouding van alle zaken die hij in die 
hoedanigheid verneemt zulks behoudens het hierna in lid 3 bepaalde.  

3. Indien de integriteitsmedewerker oordeelt dat de veiligheid van een of  meerdere 
van de leden van de KNHB in het geding is en/of dat er sprake is van een ernstig 
strafbaar feit waar aangifteplicht voor geldt, is hij verplicht de vertrouwelijkheid op 
te heffen en het bondsbestuur in kennis te stellen.  

 Het bondsbestuur is bij vermoeden van een strafbaar feit verplicht aangifte te doen. 
4. De integriteitsmedewerker ontvangt alle meldingen van mogelijke overtredingen van 

dit reglement die bij het meldpunt matchfixing van de KNHB (of via een andere weg) 
binnenkomen.  

5.  De integriteitsmedewerker is verantwoordelijk voor deugdelijke registratie en 
verslaglegging van alle meldingen van (mogelijke) overtredingen van dit reglement 
en rapporteert hierover aan het bondsbestuur. 

6.  Indien de integriteitsmedewerker zelf bij de melding betrokken is, wijst het 
bondsbestuur een andere functionaris aan die de melding in behandeling neemt.  

7. De integriteitsmedewerker geeft zo nodig informatie aan de melder en de 
betrokkene over de vervolgstappen in de procedure. 

 
Artikel 5.3  Ontvangstbevestiging en beoordeling melding door 

Integriteitsmedewerker 
1.  Tenzij er sprake is van een anonieme melding ontvangt de melder binnen vijf 

werkdagen na binnenkomst van de melding van de integriteitsmedewerker een 
ontvangstbevestiging van de melding. Om te kunnen beoordelen of de melding moet 
worden doorgestuurd naar het bondsbestuur kan de integriteitsmedewerker vragen 
stellen aan de melder.  

2.  Binnen tien werkdagen na de ontvangstbevestiging van de melding besluit de 
integriteitsmedewerker op basis van de ernst en de geloofwaardigheid van de 
melding of de melding moet worden doorgestuurd naar het bondsbestuur. 

3.  Wanneer de integriteitsmedewerker besluit de melding niet door te zetten, 
informeert hij de melder daarover onder vermelding van de reden hiervan en de 
periode waarbinnen de melder hierop kan reageren. Na afloop van die periode wordt 
de melding als afgedaan beschouwd. Indien de melder alsnog reageert, legt de 
integriteitsmedewerker de kwestie voor aan het bondsbestuur, die alsdan definitief 
beslist de zaak al dan niet voor te leggen aan de onderzoekscommissie. Tegen het 
besluit van het bondsbestuur kan geen bezwaar worden gemaakt of beroep worden 
ingediend.  



4. De integriteitsmedewerker kan het bondsbestuur verzoeken om een ordemaatregel 
te nemen. 

 
 
Artikel 6  Onderzoekscommissie  
 
Artikel 6.1  Instelling en samenstelling onderzoekscommissie 
1.  Wanneer het bondsbestuur van de integriteitsmedewerker een melding van een 

mogelijke overtreding van dit reglement ontvangt, stelt het bondsbestuur een 
onderzoekscommissie bestaande uit minimaal 3 leden in.  

2.  De leden van de onderzoekscommissie mogen zelf niet bij de melding betrokken zijn 
en geen persoonlijk belang hebben bij de afhandeling van de melding.  

3. Bij het samenstellen van de onderzoekscommissie wordt getracht één deskundige op 
het gebied van matchfixing en één lid met kennis op het terrein van onderzoek- en 
waarheidsvinding zitting te laten hebben.  

4.  De onderzoekscommissie wordt in het onderzoek bijgestaan door een secretaris die 
van een verhoor een schriftelijk verslag maakt.  

5. De onderzoekscommissie kan zo nodig besluiten zich te laten bijstaan door een 
extern deskundige; deze is geen lid maar adviseur van de onderzoekscommissie.  

 
Artikel 6.2  Taken en bevoegdheden onderzoekscommissie 
1.  De onderzoekscommissie heeft tot taak om bij een melding met betrekking tot een 

overtreding van dit reglement: 
a.  te oordelen over de ontvankelijkheid; 
b.  de melding te onderzoeken op waarheidsgehalte, gegrondheid en 

verwijtbaarheid; 
c.  het bondsbestuur te adviseren de zaak al dan niet voor te leggen aan de 

tuchtcommissie.  
2. De onderzoekscommissie onderzoekt alleen kwesties die verband houden met 

matchfixing binnen het verband van de KNHB.   
3. De onderzoekscommissie is gerechtigd tot het inwinnen van al die informatie die 

voor een verantwoorde uitoefening van haar taak noodzakelijk is. 
4. De leden van de onderzoekscommissie zijn verplicht tot geheimhouding van al 

hetgeen hen met betrekking tot een melding ter kennis wordt gebracht. Deze 
geheimhouding geldt niet ten aanzien van het bondsbestuur, een bevoegde 
functionaris van Politie of Justitie, of van de Inspectie. 

5. De onderzoekscommissie kan het bondsbestuur gevraagd en ongevraagd adviseren 
over het beleid inzake matchfixing binnen de KNHB.  

 
Artikel 6.3  Onderzoek door onderzoekscommissie 
1. Het bondsbestuur en de betrokkene ontvangen binnen tien werkdagen na ontvangst 

van de melding door de onderzoekscommissie een bericht of de melding ontvankelijk 
is verklaard.  

 De beslissing van de onderzoekscommissie tot niet-ontvankelijk verklaring moet 
voorzien zijn van een motivering. Tegen deze beslissing staat geen rechtsmiddel 
open. 

2. Na ontvankelijk verklaring van de melding onderzoekt de onderzoekscommissie de 
in de melding gestelde feiten en omstandigheden. 

3. De onderzoekscommissie is niet verplicht een melding te onderzoeken of een 
onderzoek voort te zetten, indien: 

 a.  de termijn tussen de overtreding en het doen van de melding naar het oordeel 
van de onderzoekscommissie onredelijk lang is; 

 d.  de in de melding geuite beschuldiging kennelijk ongegrond is; 
 e.  het gewicht van de gedraging(en) waar de melding betrekking op heeft kennelijk 

onvoldoende is; 
 f.  de melding betrekking heeft op een gedraging die al eerder is voorgelegd aan of 

is afgedaan door de onderzoekscommissie; 
 g.  degene die melding heeft gedaan geen gegevens aan de onderzoekscommissie 

verstrekt, dan wel geen toestemming verleent om informatie bij derden in te 
winnen, terwijl de onderzoekscommissie van mening is dat deze informatie 
noodzakelijk is om een oordeel te kunnen geven over de melding. 



4. De onderzoekscommissie is in het kader van het onderzoek bevoegd de 
betrokkene(n), de melder, leden van besturen en/of commissies en andere leden 
van de KNHB te horen en verklaringen af te nemen. Genoemde personen zijn  

 -indien zij onder het tuchtrecht van de KNHB vallen- verplicht alle gevraagde 
inlichtingen en gegevens te verstrekken. 

5.  De onderzoekscommissie is ook bevoegd anderen dan de in lid 3 genoemde 
personen te horen die over de feiten en omstandigheden kunnen verklaren. 

6. Van het horen elk van de in lid 3 en 4 genoemde personen wordt door de 
onderzoekscommissie een schriftelijk verslag gemaakt, dat aan genoemde personen 
voor commentaar wordt voorgelegd. Deze verslagen worden -voorzien van het 
eventuele commentaar van genoemde personen- gevoegd bij het door de 
onderzoekscommissie aan het bondsbestuur uit te brengen rapport. 

7. Betrokkene kan zich bij de behandeling van de melding op eigen kosten laten 
bijstaan door een raadsman.  

8. Indien de betrokkene weigert te worden gehoord, zet de onderzoekscommissie haar 
onderzoek voort zonder rekening te (kunnen) houden met de toelichting van 
betrokkene.  

9.  De onderzoekscommissie gaat tijdens het onderzoek zorgvuldig om met de haar 
bekende feiten en omstandigheden. Derden worden niet verder ingelicht over 
hetgeen de onderzoekscommissie weet dan dat strikt noodzakelijk is voor het horen 
van hen in het kader van het onderzoek.  

10. De onderzoekscommissie streeft ernaar haar onderzoek binnen drie maanden te 
doen plaatsvinden. 

 
Artikel 6.4  Rapport onderzoekscommissie  
1. Na afronding van het onderzoek stelt de onderzoekscommissie een rapport op.  
2. De onderzoekscommissie tracht het rapport binnen drie maanden na ontvangst van 

de melding aan het bondsbestuur en de betrokkene ter hand te stellen.  
Indien de onderzoekscommissie daartoe niet binnen deze termijn in staat is, doet 
zij daarvan gemotiveerd mededeling aan het bondsbestuur en de betrokkene, 
onder vermelding van de termijn waarbinnen zij het rapport zal uitbrengen.  

3. De onderzoekscommissie bepaalt of het rapport aan andere partijen ter hand wordt 
gesteld. 

4. De onderzoekscommissie geeft in haar rapport met redenen omkleed haar oordeel 
over de gegrondheid van de melding.   

5. Indien de onderzoekscommissie de melding ongegrond acht, kan hiertegen geen 
bezwaar worden gemaakt of beroep worden ingediend.  

6. Indien de onderzoekscommissie de melding gegrond acht, is het bondsbestuur 
verplicht een tuchtzaak tegen de betrokkene aanhangig te maken.  

 
 
Artikel 7.  Aanhangig maken tuchtzaak, tuchtrechtelijke procedure 
 
Artikel 7.1  Aanhangig maken tuchtzaak 
1. Een overtreding wordt door het bondsbestuur bij de tuchtcommissie aanhangig 

gemaakt door middel van een aangifte. 
2. Doet het bondsbestuur aangifte bij de tuchtcommissie, dan zendt het bondsbestuur 

de aangifte en bijbehorende documenten per aangetekende brief en per gewone 
post aan de betrokkene.  

 
Artikel 7.2  Tuchtrechtelijke procedure 
1. De uitoefening van de tuchtrechtspraak inzake een overtreding van dit reglement, 

het vaststellen en het opleggen van straffen en de tenuitvoerlegging geschiedt 
overeenkomstig het bepaalde in het tuchtreglement van de KNHB.   

2. Alleen de in het tuchtreglement van de KNHB genoemde tuchtcommissie en in 
beroep de commissie van beroep zijn bevoegd straffen op te leggen. Die 
bevoegdheid laat onverlet de bevoegdheid van het bondsbestuur een 
ordemaatregel op te leggen. Een door het bondsbestuur genomen ordemaatregel 
sluit niet uit dat voor dezelfde feiten een tuchtrechtelijke veroordeling kan 
plaatsvinden. 

 
 



Artikel 8.   Ordemaatregel en straffen en tenuitvoerlegging 
 
Artikel 8.1.   Ordemaatregel bondsbestuur  
1. Het bondsbestuur kan ter voorkoming van herhaling, om de rust te herstellen of de 

veiligheid te waarborgen, een bestuurlijke ordemaatregel nemen door aan de 
degene die van een overtreding wordt verdacht met onmiddellijke ingang een 
tijdelijke beperking van de bewegingsvrijheid op te leggen voor de locatie(s) waar 
de herhaling of voor onveiligheid moet worden gevreesd. Het bondsbestuur kan ook 
een andere ordemaatregel treffen, indien en voor zover de ordemaatregel nodig is 
om de orde en, of veiligheid binnen de vereniging te waarborgen dan wel te 
herstellen. De ordemaatregel dient noodzakelijk, geschikt en evenredig te zijn om de 
orde en, of veiligheid te waarborgen dan wel te herstellen. 

2. De ordemaatregel van het bondsbestuur is geen tuchtrechtelijke straf maar een 
bestuurlijke maatregel om de orde en de veiligheid van de hockeysport en/of (de 
leden van) de KNHB te waarborgen. 

3. De ordemaatregel kan ook door het bestuur worden genomen wanneer nog geen 
melding van een mogelijke overtreding van dit reglement is gedaan en/of de 
melding nog niet tot een uitspraak van een tuchtcommissie heeft geleid. 

4. Van een door het bondsbestuur genomen ordemaatregel staat volgens dit reglement 
geen beroep open.  

5. De door het bondsbestuur genomen ordemaatregel vervalt: 
 a.  na verloop van de periode waarvoor de ordemaatregel is opgelegd; 
 b. indien de melding door de onderzoekscommissie ongegrond wordt verklaard; 
 c.  indien naar aanleiding van een tuchtprocedure definitief geen straf is opgelegd. 
 
Artikel 8.2.   Door tuchtorgaan op te leggen straffen 
Wanneer de tuchtcommissie of in hoger beroep de commissie van beroep oordeelt dat er 
sprake is van een overtreding van dit reglement, kan zij de in artikel 4.1 lid 1 van het 
tuchtreglement van de KNHB genoemde straffen opleggen. 
 
 
Artikel 9.   Wijzigen reglement matchfixing 
1. Dit reglement kan worden gewijzigd door de algemene vergadering bij gewone 

meerderheid van stemmen. 
2. Het besluit tot wijziging treedt in werking de dag na de algemene ledenvergadering 

waarin het besluit is genomen, tenzij de algemene vergadering een later tijdstip 
vaststelt. 

 
 
Artikel 10.   Slotbepaling 
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bondsbestuur.  
 




