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Naam en zetel
Artikel 1
1.
De vereniging draagt de naam: Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie. Zij zal in de
statuten en reglementen – en kan ook overigens – worden aangeduid als: KNWU.
2.
Zij heeft haar zetel te Nieuwegein.
Duur
Artikel 2
1.
De KNWU is opgericht op zesentwintig januari negentienhonderdachtentwintig. Zij is
aangegaan voor onbepaalde tijd.
2.
Het verenigingsjaar (boekjaar) loopt gelijk met het kalenderjaar.
Doel
Artikel 3
1.
De KNWU stelt zich ten doel het in Nederland verantwoord beoefenen en doen beoefenen
van de wieler- en, of fietssport, alsmede het bevorderen en doen bevorderen van de wieleren, of fietssport in al haar verschijningsvormen.
Middelen
Artikel 4
1.
De geldmiddelen van de KNWU bestaan uit:
a. jaarlijkse bijdragen of contributie, waaronder ook de bijdrage voor het
basislidmaatschap van natuurlijke personen;
b. licentiegelden, aansluitingsgelden en heffingen ter zake van verleende rechten;
c. recettes en cursusgelden;
d. schenkingen, legaten en erfstellingen;
e. sponsorbijdragen;
f. donaties van begunstigers;
g. subsidies;
h. overige baten, waaronder rente.
2.
Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.
Bindingen
Artikel 5
1.
De KNWU werkt samen met organisaties, die haar erkennen als vertegenwoordiger van de
Nederlandse wieler- en, of fietssport en uit dien hoofde belangrijke en sportieve taken
vervult.
2.
In het Algemeen Reglement wordt aangegeven van welke nationale en internationale
organisaties de KNWU lid is.
Rechtsbevoegdheid en organen
Artikel 6
1.
De KNWU bezit volledige rechtsbevoegdheid.
2.
De organen van de KNWU zijn:
- het Congres;
- het Hoofdbestuur;
- districts- en afdelingsvergaderingen, respectievelijk districts- en afdelingsbesturen;
- de door de KNWU erkende belangenverenigingen;
- De Aanklager de tuchtcommissie en de commissie van beroep van de Stichting Instituut
Sportrechtspraak voor zover zij belast zijn met a) het berechten van overtredingen van
het Dopingreglement van het Instituut Sportrechtspraak en van het Tuchtreglement
dopingzaken alsmede b) het berechten van overtredingen van het Tuchtreglement
Seksuele Intimidatie van het Instituut Sportrechtspraak;
- de commissie van beroep van de KNWU;
- de disciplinaire commissie van de KNWU;
- de financiële commissie van de KNWU;
- de vaste- en sportcommissies;

2

-

3.

alsmede alle overige personen en commissies die krachtens de statuten door het
Congres belast zijn met een nader omschreven taak en aan wie daarbij door het
Congres beslissingsbevoegdheid wordt toegekend.
De organen als bedoeld in het tweede lid bezitten met uitzondering van de
belangenverenigingen geen rechtspersoonlijkheid.

Leden
Artikel 7
1.
Als lid van de KNWU kunnen worden toegelaten:
a. verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid, die zich op het in artikel 3 van deze
statuten gestelde doel richten, dan wel activiteiten verrichten die met dit doel
samenhangen en voldoen aan de in het Algemeen Reglement vermelde eisen;
b. alle andere rechtspersonen die zich op het in artikel 3 van deze statuten gestelde doel
richten, dan wel activiteiten verrichten die met dit doel samenhangen en voldoen aan
de in het Algemeen Reglement vermelde eisen;
c. natuurlijke personen die voor het lidmaatschap van de KNWU zijn aangemeld en voldoen
aan de in het Algemeen Reglement vermelde eisen. Waaronder:
- de tot de onder 7 lid 1 onder a genoemde vereniging toetredende dan wel
toegetreden leden en, of personen die een functie bekleden binnen de vereniging
(verenigingsleden);
- degenen die in wat voor hoedanigheid dan ook via de in artikel 7 eerste lid onder b
genoemde rechtspersonen deelnemen aan activiteiten georganiseerd door of onder
leiding van de KNWU en, of personen die een functie bekleden binnen de
rechtspersoon (individuele leden);
- leden van het Hoofdbestuur en van alle commissies, die door het Hoofdbestuur
worden benoemd. Zij zijn persoonlijk lid van de KNWU (persoonlijke leden)
- alle overige natuurlijke personen, die zich voor het lidmaatschap van de KNWU
hebben aangemeld en voldoen aan de in het Algemeen Reglement vermelde eisen.
d. ereleden, leden van verdienste die voldoen aan de in het Algemeen Reglement
opgenomen vereisten.
2.
Het Congres stelt in het Algemeen Reglement de voorwaarden vast, die gelden voor
toelating als lid van de KNWU.
Verplichtingen van de leden
Artikel 8
1.
Leden van de KNWU zijn verplicht:
a. de statuten en reglementen van de KNWU, alsmede de besluiten van één van haar
daartoe bevoegde organen na te leven;
b. de statuten en reglementen van de Stichting Instituut Sportrechtspraak na te leven,
voor zover deze betrekking hebben op het Dopingreglement en van het
Tuchtreglement dopingzaken van de Stichting Instituut Sportrechtspraak, alsmede de
met betrekking tot doping door de UCI en van toepassing verklaarde sportspecifieke
bepalingen na te leven en het Tuchtreglement seksuele intimidatie van de Stichting
Instituut Sportrechtspraak na te leven;
c. de belangen van de KNWU of van één van haar organen en van de wieler- en of
fietssport in het algemeen niet te schaden;
d. alle overige verplichtingen, welke de KNWU in naam van haar leden aangaat of welke
uit het lidmaatschap van de KNWU voortvloeien te aanvaarden en na te komen.
2.
De in het eerste lid onder b genoemde statuten, reglementen en besluiten van het Instituut
Sportrechtspraak worden van kracht op de door het Hoofdbestuur en het Instituut
Sportrechtspraak gezamenlijk vastgestelde datum. Het Hoofdbestuur maakt deze bekend via
een mededeling aan de leden. Wijzigingen in voornoemde bepalingen worden op gelijke
wijze bekendgemaakt.
3.
Het Hoofdbestuur stelt, onder goedkeuring van het Congres, de financiële en andere
verplichtingen van de leden vast. Eén van de voornoemde verplichtingen betreft het betalen
van een jaarlijkse bijdrage of contributie. De contributie of jaarlijkse bijdrage behoeft niet
voor alle onder artikel 7 genoemde leden gelijk te zijn. De contributie of jaarlijkse bijdrage
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4.

5.

6.

7.

is bij vooruitbetaling verschuldigd. Het Hoofdbestuur kan indien bijzondere omstandigheden
daarvoor aanleiding geven, uitstel van betaling, vermindering of gehele of gedeeltelijke
kwijtschelding verlenen.
De in artikel 7 eerste lid onder a genoemde verenigingen zijn verplicht in hun statuten een
bepaling op te nemen houdende dat de tot haar vereniging toetredende dan wel
toegetreden leden en, of personen die een functie bekleden binnen de vereniging, zich
verplichten lid te worden van de KNWU. Aanmelding geschiedt via de vereniging bij het
algemene secretariaat van het Uniebureau. De wijze van toelating wordt in het Algemeen
Reglement geregeld.
De in artikel 7 eerste lid onder b genoemde rechtspersonen zijn verplicht ervoor zorg te
dragen dat degenen die in wat voor hoedanigheid dan ook via hen deelnemen aan
activiteiten georganiseerd door of onder leiding van de KNWU en, of personen die een
functie bekleden binnen de rechtspersoon, zich verplichten lid te worden van de KNWU.
Aanmelding geschiedt via de rechtspersoon bij het algemene secretariaat van het
Uniebureau. De wijze van toelating wordt in het Algemeen Reglement geregeld.
Naast de onder lid 4 vermeldde verplichtingen zijn verenigingen, zoals bedoeld in het eerste
lid van artikel 7 onder a, verplicht uiterlijk op 31 december van ieder jaar op een door het
Hoofdbestuur vastgestelde wijze opgave te doen van (het aantal) bij de vereniging
geregistreerde leden per 31 december van het desbetreffende jaar.
Naast de onder lid 5 vermeldde verplichtingen zijn andere rechtspersonen, zoals bedoeld in
het eerste lid van artikel 7 onder b, verplicht uiterlijk op 31 december van ieder jaar op een
door het Hoofdbestuur vastgestelde wijze opgave te doen van (het aantal) aangeslotenen
per 31 december van het desbetreffende jaar.

Einde lidmaatschap
Artikel 9
1.
Het lidmaatschap van de in artikel 7 lid 1 a bedoelde vereniging respectievelijk de onder
artikel 7 lid 1 b bedoelde rechtspersoon eindigt:
a. wanneer die vereniging respectievelijk rechtspersoon ophoudt te bestaan;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging namens de KNWU;
d. door royement.
2.
Het lidmaatschap van een lid – natuurlijk persoon – in de betekenis van artikel 7 eerste lid
onder c en d eindigt:
a. door overlijden;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging namens de KNWU;
d. door royement.
3.
Opzegging namens de KNWU geschiedt door het Hoofdbestuur
4.
Royement geschiedt door de tuchtcommissie en de commissie van beroep van het Instituut
Sportrechtspraak voor zover zij belast zijn met het berechten van overtredingen van het
Dopingreglement van het Instituut Sportrechtspraak alsmede van het Tuchtreglement
Seksuele Intimidatie van het Instituut Sportrechtspraak;
5.
Royement geschiedt door de Disciplinaire Commissie en, of de Commissie van beroep van de
KNWU, voor zover zij belast is met het berechten van overtredingen van statuten,
reglementen en besluiten, en zolang het niet gaat om zaken die zijn voorbehouden aan
de tuchtcommissie en de commissie van beroep van het Instituut Sportrechtspraak.
6.
Van een besluit tot royement door de Disciplinaire Commissie van de KNWU staat de
betrokkene binnen een maand na ontvangst van het besluit beroep open bij de Commissie
van Beroep. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst en
kan hij zijn rechten niet uitoefenen.
7.
Royement van een lid-rechtspersoon houdt tevens in intrekking van de aansluiting van die
rechtspersoon.
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Aanklager, Rechtspraak en geschillen Instituut Sportrechtspraak
Artikel 10
1.
De in dit artikel bedoelde (tucht)rechtspraak heeft uitsluitend betrekking op doping en, of
seksuele intimidatie, artikel 8 lid 1 sub b, en is van toepassing op alle leden van de KNWU,
indien en voor zover de KNWU met de Stichting Instituut Sportrechtspraak een
overeenkomst heeft gesloten waarin de KNWU haar tuchtrechtspraak gedeeltelijk aan het
Instituut Sportrechtspraak heeft opgedragen. Het Hoofdbestuur doet van de overeenkomst
die het met het Instituut Sportrechtspraak heeft gesloten schriftelijk mededeling aan alle
leden van de bond.
2.
Op een overtreding van de statuten, reglementen en/of besluiten inzake doping en seksuele
intimidatie is de tuchtrechtspraak van de KNWU van toepassing. Deze tuchtrechtspraak
geschiedt in het geval van doping en, of seksuele intimidatie door de tuchtcommissie en de
commissie van beroep van de Stichting Instituut Sportrechtspraak.
3.
Indien een beslissing, zoals bedoeld in lid 2, tot gevolg heeft dat een besluit nietig is of
wordt vernietigd, kan hieraan door het betrokken lid noch door derden enig recht op
schadeloosstelling worden ontleend, terwijl evenmin aanspraak kan worden gemaakt op
een gewijzigde uitslag of op het opnieuw houden van een wedstrijd en/of evenement.
4.
Ten behoeve van de door het Instituut Sportrechtspraak van de KNWU uit te oefenen
rechtspraak sluit de KNWU met het Instituut Sportrechtspraak een daartoe strekkende
overeenkomst in de zin van artikel 46 van boek 2 van het burgerlijk Wetboek, krachtens
welke overeenkomst het uitoefenen van de overeengekomen rechtspraak in de KNWU wordt
opgedragen aan het Instituut Sportrechtspraak.
5.
De door het Instituut Sportrechtspraak in de KNWU krachtens een overeenkomst uit te
oefenen (tucht)rechtspraak geschiedt in naam, ten behoeve, alsmede voor rekening en
risico van de KNWU. De KNWU vrijwaart het Instituut Sportrechtspraak, zijn aanklagers, zijn
bestuursleden, zijn tuchtrechters, zijn bindend adviseurs, zijn ambtelijke secretariaat, zijn
juridisch secretariaat, zijn deskundigen en zijn juridisch adviseur voor elke
aansprakelijkheid ten aanzien van zowel de door of namens het Instituut Sportrechtspraak
verzorgde rechtspleging als met betrekking tot de bij de oprichting van het Instituut
Sportrechtspraak gekozen en toegepaste constructie van rechtspleging door de stichting in
de KNWU.
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Artikel 11
1.
De in dit artikel bedoelde (tucht)rechtspraak heeft uitsluitend betrekking op doping en, of
seksuele intimidatie.
2.
Het Hoofdbestuur behoeft voor het aangaan en het wijzigen van de overeenkomst met het
Instituut Sportrechtspraak de voorafgaande goedkeuring van het congres.
3.
Met betrekking tot de aan het Instituut Sportrechtspraak opgedragen (tucht)rechtspraak
gelden de met het Instituut Sportrechtspraak overeengekomen reglementen als de van
toepassing zijnde reglementen van de KNWU, welke reglementen door het bestuur van het
Instituut Sportrechtspraak worden vastgesteld en gewijzigd.
4.
De van toepassing zijnde reglementen van het Instituut Sportrechtspraak treden in de KNWU
in werking op de door het Hoofdbestuur van de KNWU met het Instituut Sportrechtspraak
overeengekomen datum, van welke datum het Hoofdbestuur aan de leden via een publicatie
mededeling doet. Wijzigingen in de desbetreffende reglementen treden in werking op de
door het bestuur van het Instituut Sportrechtspraak vastgestelde datum. Het Hoofdbestuur
doet van deze datum alsmede van de wijzigingen in een van toepassing zijnd reglement via
een publicatie mededeling aan de leden. De KNWU is niet bevoegd zelf een wijziging in een
van toepassing zijnd reglement van het Instituut Sportrechtspraak aan te brengen.
5.
Tenzij in een reglement van het Instituut Sportrechtspraak anders is bepaald, zijn de van
toepassing zijnde reglementen van het Instituut Sportrechtspraak op de leden van de KNWU
van toepassing volgens de laatste, door het bestuur van het Instituut Sportrechtspraak
vastgestelde versie, zoals gepubliceerd op de website en in de databank van het Instituut
Sportrechtspraak.
6.
De KNWU en zijn leden aanvaarden te allen tijde en zonder enig voorbehoud volledig de
toepasselijkheid van de overeengekomen reglementen van het Instituut Sportrechtspraak
inzake doping en seksuele intimidatie op de (tucht)rechtspraak van de KNWU.
De verplichting om bedoelde reglementen te aanvaarden en na te komen geldt voor de
leden tevens als een verplichting in de zin van artikel 27 van Boek 2 respectievelijk als een
verbintenis van de leden in de zin van artikel 34a van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
7.
De leden aanvaarden voor de duur van hun lidmaatschap van de KNWU de in dit artikel ten
hunnen laste door de KNWU in de overeenkomst met het Instituut Sportrechtspraak
aangegane verplichtingen, alsmede voor de duur na de beëindiging van hun lidmaatschap
van de KNWU indien zij alsdan betrokken zijn bij een bij het Instituut Sportrechtspraak in
behandeling zijnde zaak, zulks totdat in die zaak onherroepelijk is beslist.
Artikel 12
1.
De in dit artikel bedoelde (tucht)rechtspraak heeft uitsluitend betrekking op doping en, of
seksuele intimidatie.
2.
Met ‘Tuchtreglement seksuele intimidatie’, ‘Tuchtreglement dopingzaken’ en
‘Dopingreglement’ worden - indien van toepassing - in deze statuten en in de reglementen
van de KNWU, het Tuchtreglement seksuele intimidatie, Tuchtreglement dopingzaken en
het Dopingreglement met bijlagen van het Instituut Sportrechtspraak bedoeld.
3.
Op de leden is ingeval van seksuele intimidatie van toepassing het Tuchtreglement seksuele
intimidatie van het Instituut Sportrechtspraak. Op de leden is in dopinggevallen van
toepassing het Tuchtreglement dopingzaken en het Dopingreglement, de daarvan deel
uitmakende dopinglijsten, de Bijlage Dispensaties en de bijlage Whereabouts, alsmede de
door de internationale sportfederatie UCI op de KNWU van toepassing verklaarde
sportspecifieke dopingbepalingen. Wanneer het Dopingreglement wordt overtreden,
geschiedt de tuchtrechtspraak met inachtneming van het Tuchtreglement dopingzaken en
het Dopingreglement. Indien het niet gaat om doping of seksuele intimidatie, is op de
tuchtrechtspraak, het ‘Tuchtreglement van de KNWU’ van toepassing.
4.
Indien in een door de KNWU aanhangig te maken zaak regelgeving van toepassing is van de
internationale federatie UCI, waarvan de KNWU lid is of waarbij de KNWU is aangesloten,
doet de KNWU hiervan uitdrukkelijk mededeling bij het aanhangig maken van een zaak en
legt de KNWU de juiste versie van de desbetreffende regelgeving van de internationale
federatie over en geeft de KNWU tevens aan welke bepaling(en) naar zijn oordeel van
toepassing is/zijn.
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5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.

12.

13.
14.

15.

16.

Met ‘tuchtcommissie van het ISR’ en de ‘commissie van beroep van het ISR’ worden in de
statuten en reglementen van de KNWU de tuchtcommissie en de commissie van beroep van
het Instituut Sportrechtspraak bedoeld. Wanneer gesproken wordt over de tuchtcommissie
en de commissie van beroep worden hieronder tevens begrepen hun algemeen voorzitters,
kamers, kamervoorzitters alsmede het ambtelijk en het juridisch secretariaat van het
Instituut Sportrechtspraak.
Met inachtneming van bepaalde in het Dopingreglement is het Hoofdbestuur bevoegd naar
aanleiding van een overtreding van het Dopingreglement een ordemaatregel te nemen,
welke ordemaatregel een beleidsmaatregel en geen tuchtrechtelijke straf is. Het
Hoofdbestuur is op grond van het Tuchtreglement seksuele intimidatie eveneens bevoegd
een ordemaatregel te nemen.
Voor de duur van de in lid 1 bedoelde overeenkomst zijn de aanklager, tuchtcommissie en
de commissie van beroep van het Instituut Sportrechtspraak een orgaan van de bond. De
tuchtcommissie en de commissie van beroep spreken recht in naam van de bond en hun
uitspraken gelden als uitspraken van de bond. De aanklager kan maatregelen nemen
overeenkomstig het van toepassing verklaarde reglement[EN]. De maatregel geldt als
maatregel van de bond.
Aan de leden kunnen door de aanklager van het Instituut Sportrechtspraak maatregelen
worden opgelegd wegens het niet naleven van DE VAN TOEPASSING VERKLAARDE
REGLEMENTEN van het Instituut Sportrechtspraak.
De aanklager Instituut Sportrechtspraak wordt bijgestaan door het ambtelijk secretariaat
en het juridisch secretariaat van het Instituut Sportrechtspraak.
De aanklager(s), leden van de tuchtcommissie en van de commissie van beroep worden
benoemd door het bestuur van het Instituut Sportrechtspraak. De tuchtcommissie en de
commissie van beroep kennen elk een dopingkamer die met het behandelen van een
overtreding van het Dopingreglement is belast. De tuchtcommissie en de commissie van
beroep kennen elk tevens een kamer die is belast met het behandelen van overtredingen
seksuele intimidatie betreffende. De commissies worden bijgestaan door het ambtelijk
secretariaat en het juridisch secretariaat van het Instituut Sportrechtspraak.
Er is in het kader van de tuchtrechtspraak sprake van een overtreding indien er sprake is van
een overtreding in de zin van het Tuchtreglement, Tuchtreglement seksuele relatie,
Tuchtreglement dopingzaken en/of van het Dopingreglement.
Het Tuchtreglement seksuele intimidatie en het Tuchtreglement dopingzaken van het
Instituut Sportrechtspraak regelen de wijze van het benoemen van de leden van de
tuchtcommissie en van de commissie van beroep, hun samenstelling, bevoegdheden en
werkwijze, alsmede de overtreding, de op de leggen straffen, de procesgang en de rechten
en verplichtingen van het in overtreding zijnde lid.
Het Tuchtreglement seksuele intimidatie en het Tuchtreglement dopingzaken van het
Instituut Sportrechtspraak regelen de wijze van het benoemen van de aanklagers, de
kwaliteitseisen waar een aanklager aan moet voldoen, bevoegdheden en werkwijze,
alsmede de mogelijke maatregelen, besluiten die de aanklager kan nemen en voorstellen
die de aanklager aan betrokkene kan doen, de procesgang en de rechten en verplichtingen
van het in overtreding zijnde lid.
Een uitspraak van de tuchtcommissie en van de commissie van beroep is bindend, zowel
voor het betrokken lid, de andere leden van de KNWU als voor de KNWU zelf. De in lid 6
genoemde ordemaatregel van het Hoofdbestuur is bindend voor de duur van die maatregel.
Een door de betrokkene geaccepteerd schikkingsvoorstel van de aanklager is bindend, zowel
voor het betrokken lid, de andere leden van de KNWU als voor de KNWU zelf. Alle leden,
organen en commissies van de KNWU zijn gehouden mee te werken aan het ten
uitvoerleggen van de door de aanklager opgelegde sanctie(s).
Alle leden, organen en commissies van de KNWU zijn gehouden mede te werken aan het tot
stand komen van een uitspraak van de tuchtcommissie en/of van de commissie van beroep
en zijn tevens gehouden mee te werken aan het ten uitvoerleggen van de door deze
commissies opgelegde straffen.
Indien de reglementering van de UCI daarin voorziet, kunnen leden van de KNWU die door
de commissie van beroep van het Instituut Sportrechtspraak tuchtrechtelijk zijn bestraft
hiervan in beroep gaan bij de Court of Arbitration for Sports (CAS) te Lausanne
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(Zwitserland). Op deze laatste beroepsprocedure zijn van toepassing de reglementen en
besluiten van de CAS. De reglementen van de KNWU en van het Instituut Sportrechtspraak
zijn alsdan op die beroepsprocedure niet van toepassing.
Rechtspraak en geschillen Disciplinaire Commissie en Commissie van Beroep KNWU
Artikel 13
1. De Disciplinaire Commissie van de KNWU en de Commissie van Beroep van de KNWU zijn de
bevoegde organen van de KNWU tot het uitoefenen van tuchtrechtspraak voor zover deze
rechtspraak niet is voorbehouden aan het Instituut Sportrechtspraak. Behoudens de aan het
Instituut Sportrechtspraak opgedragen (tucht)rechtspraak gelden de KNWU reglementen,
waaronder het ‘Tuchtreglement van de KNWU’, als de van toepassing zijnde reglementen
van de KNWU. Welke reglementen door het Hoofdbestuur van de KNWU worden vastgesteld
en gewijzigd.
2.
Strafbaar is elk handelen of nalaten:
a. dat in strijd is met de statuten, reglementen, wedstrijdbepalingen en/of besluiten van de
KNWU of van de organen van de KNWU;
b. dat de belangen van de KNWU, van een van haar organen en/of van de wieler- en
fietssport in het algemeen schaadt.
3.
De KNWU is verplicht een door de UCI opgelegde sanctie over te nemen en de leden zijn
verplicht zich aan die sanctie te houden.
5.
Indien een beslissing, in geval van een overtreding als bedoeld in lid 2, tot gevolg heeft dat
een besluit nietig is of wordt vernietigd, kan hieraan door het betrokken lid noch door
derden enig recht op schadeloosstelling worden ontleend, terwijl evenmin aanspraak kan
worden gemaakt op een gewijzigde uitslag of op het opnieuw houden van een wedstrijd
en/of evenement.
6.
Aan de uitspraak, die hetzij in eerste hetzij in hoogste instantie is gedaan door een in dit
artikel bedoelde commissie met een rechtsprekende taak, kan noch door de leden van de
KNWU noch door derden enig recht op schadevergoeding jegens de KNWU worden ontleend.
Artikel 14
1.
De inrichting en de uitoefening van de tuchtrechtspraak geschiedt overeenkomstig het
bepaalde in de reglementen.
2.
Een lid kan zich door opzegging of op enige andere wijze niet onttrekken aan een
behandeling van de zaak door een commissie met een rechtsprekende taak noch aan de
daaruit voortkomende strafoplegging
Congres – samenstelling
Artikel 15
1.
a. Het Congres is samengesteld uit stemgerechtigde en adviserende Congresleden.
Adviserende Congresleden zijn zij die als zodanig in het Algemeen Reglement zijn
aangewezen.
b. Stemgerechtigde Congresleden zijn de afgevaardigden van de districten, afdelingen en
belangenorganisaties. Deze afgevaardigden worden door de desbetreffende organen
benoemd en moeten behoren tot de leden van het desbetreffende orgaan.
c. Voor elk benoemd Congreslid kan het desbetreffende orgaan een plaatsvervangend
Congreslid benoemen. Dit plaatsvervangend Congreslid treedt gedurende de afwezigheid
van het Congreslid, voor wie hij plaatsvervanger is, in al diens rechten en plichten. Voor
de aan- of afwezigheid van de Congresleden en hun plaatsvervangers is het tekenen van
het aanwezigheidsregister van het betreffende Congres bepalend.
d. Met uitsluiting van de vervanging door schriftelijke volmacht kan een Congreslid zich
slechts laten vervangen door het voor hem benoemd plaatsvervangend Congreslid.
e. De kandidaatsstelling en benoeming van de Congresleden en de plaatsvervangende
Congresleden worden nader geregeld in de reglementen van de desbetreffende organen.
2.
Het aantal stemgerechtigde Congresleden bedraagt vijfendertig (35), te weten:
a. zestien (16) afgevaardigden uit de districten;
b. vier (4) leden van de erkende belangenorganisatie(s) voor wedstrijdorganisatoren;
c. vier (4) leden van de erkende belangenorganisatie(s) voor sponsorgroeperingen;
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3.
4.
5.
6.

d. vier (4) leden van de erkende belangenorganisatie(s) voor topsporters;
e. zes (6) afgevaardigden uit de fietscross-afdelingen;
f. één (1) afgevaardigde uit het kunstfietsen.
Afgevaardigden hebben het recht van initiatief, amendement en interpellatie.
Ieder afgevaardigd lid heeft vrij mandaat en brengt één stem uit.
Leden die stemrecht hebben op het Congres mogen geen functie bekleden in de
rechtsprekende organen, en, of rechtsprekende commissies binnen de KNWU.
Leden die stemrecht hebben op het Congres mogen geen dienstbetrekking hebben met de
KNWU en mogen tevens geen lid zijn van het Hoofdbestuur.

Vergaderorde
Artikel 16
1.
Jaarlijks worden tenminste twee vergaderingen belegd van het Congres: een
voorjaarsvergadering en een najaarsvergadering.
2.
In de voorjaarsvergadering komen in ieder geval op de agenda de financiële jaarstukken van
het juist afgesloten verenigings(boek)jaar en de daarbij behorende verslaglegging en
verantwoording van Hoofdbestuur en penningmeester. Voor de najaarsvergadering worden
geagendeerd de begroting voor het komende verenigings(boek)jaar en de
beleidsvoornemens voor het komende jaar.
3.
De vergaderingen worden bijeengeroepen door het Hoofdbestuur. Het Algemeen Reglement
zal nadere bepalingen ten aanzien van de bijeenroeping vaststellen.
Taak en bevoegdheden
Artikel 17
1.
Aan het Congres komen alle bevoegdheden toe, die niet door wet of statuten aan andere
organen, genoemd in artikel 6, lid 2 zijn opgedragen.
2.
De aan het Congres toekomende regelgevende macht betreft:
3.
het vaststellen en wijzigen van de statuten en van het Algemeen Reglement van de KNWU.
De bevoegdheid tot het vaststellen en wijzigen van de statuten en van het Algemeen
Reglement alsmede het besluit tot ontbinding van de KNWU komen uitsluitend toe aan het
Congres en kunnen niet aan andere organen worden overgedragen.
4.
Het Congres stelt de jaarlijkse begroting en de jaarrekening van de KNWU vast.
5.
Het Congres kan een – eventueel meerjarig – beleidsplan voor de KNWU vaststellen. Bij de
begroting wordt een beleidsprogramma voor het desbetreffende jaar gevoegd.
6.
Het Congres kan het Hoofdbestuur ter verantwoording roepen over het terzake van de
KNWU gevoerde beleid.
7.
Vaste commissies voor advisering bij en uitvoering van zaken van de KNWU worden ingesteld
door het Congres, dat tevens taken en bevoegdheden vaststelt. De samenstelling van die
commissies kan worden overgelaten aan het Hoofdbestuur.
Hoofdbestuur – samenstelling
Artikel 18
1.
Het Hoofdbestuur van de KNWU bestaat uit:
- de voorzitter;
- de penningmeester;
- en tenminste drie leden.
Het Congres bepaalt het aantal bestuursleden. Kandidaatstelling, benoeming gebeurt op de
wijze zoals voorzien in het Algemeen Reglement.
2.
Hoofdbestuursleden worden na voordracht door het Congres gekozen. Dit voor een termijn
van vier jaar. Het Congres kan een bestuurslid voor twee keer vier jaar herkiezen.
3.
Gekozen zijnde, dienen Hoofdbestuursleden een eventueel lidmaatschap van een ander
orgaan binnen de KNWU te beëindigen alvorens het lidmaatschap van het Hoofdbestuur te
aanvaarden.
4.
De voorzitter en penningmeester worden in functie gekozen door het Congres, dat hen ook
kan ontslaan.
5.
De directeur van de KNWU wordt als ambtelijk secretaris (zonder stemrecht) aan het
Hoofdbestuur toegevoegd en is verantwoordelijk voor de uitvoering van bestuursbesluiten.
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6.
7.

8.

Door en uit het Hoofdbestuur kan een Dagelijks Bestuur gevormd worden bestaande uit de
voorzitter, de penningmeester en andere Hoofdbestuursleden. De taken en bevoegdheden
van het Dagelijks Bestuur worden nader geregeld in het Algemeen Reglement.
Het lidmaatschap van het Hoofdbestuur is onverenigbaar met een rechtsprekende functie
binnen de KNWU. Leden van het Hoofdbestuur mogen niet zodanige belangen hebben in de
fiets en, of wielersport, dat deze naar de mening van Hoofdbestuur en/of Congres tot
belangenconflicten kunnen voeren.
Voor het Hoofdbestuur, het Districtsbestuur en het Afdelingsbestuur wordt een rooster van
toe- of aftreden vastgesteld.

Taak en bevoegdheden
Artikel 19
1.
Behoudens de beperkingen volgens de statuten en het Algemeen Reglement van de KNWU is
het Hoofdbestuur belast met het besturen van de KNWU.
2.
Het Hoofdbestuur heeft derhalve onder meer tot taak:
- de bevordering van de goede gang van zaken binnen de KNWU;
- het voorbereiden van zaken voor het Congres;
- het opstellen van de jaarlijkse ontwerpbegroting;
- het beheer van het vermogen en de geldmiddelen van de KNWU;
- commissies en werkgroepen in te stellen die dienen ter advisering of aan welke uitvoering
kan worden toevertrouwd en hun benoeming, samenstelling en werkwijze te regelen,
tenzij statuten of reglementen hierin anders hebben voorzien;
- het behartigen van internationale zaken voor de KNWU;
- de zorg voor voorlichting en publiciteit, waaronder begrepen de uitgave van Officiële
Mededelingen alsmede het aantrekken van sponsors;
- het personeelsbeleid, alsmede het beheer van het Uniebureau.
3.
Het Hoofdbestuur kan zijn taken geheel of gedeeltelijk overdragen en de daarbij behorende
bevoegdheden geheel of ten dele delegeren.
4.
Het Hoofdbestuur is bevoegd tot het nemen van bestuursbesluiten in de in artikel 23
genoemde gevallen. Deze bestuursbesluiten dienen dan in de eerstvolgende vergadering van
het Congres bekrachtigd te worden.
Vertegenwoordiging en andere bevoegdheden
Artikel 20
1.
Het Hoofdbestuur is bevoegd, te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot
verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van
overeenkomsten waarbij de KNWU zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt,
zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander
verbindt, alsook om overige verplichtingen aan te gaan voor leden van de KNWU.
2.
De KNWU wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het Hoofdbestuur. De
bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende
bestuursleden.
3.
De penningmeester van het Hoofdbestuur ontvangt van het Hoofdbestuur een schriftelijke
volmacht tot het innen van gelden en tot het beschikken over de kasgelden en de
bankrekeningen van de KNWU, aan welke bevoegdheid beperkingen kunnen worden gesteld
en die, mits gepubliceerd overeenkomstig de wet, door en aan derden kunnen worden
tegengeworpen.
4.
Het Hoofdbestuur kan aan een of meer van zijn leden, met beperkingen en voorwaarden als
het wenst te stellen, bijzondere procuratie verlenen.
5.
Het Hoofdbestuur mandateert de directeur schriftelijk om de KNWU te vertegenwoordigen,
binnen de grenzen die het Hoofdbestuur in het directiestatuut stelt en voor zover het de
dagelijkse gang van zaken betreft. De directeur is verantwoording schuldig aan het
Hoofdbestuur.
Besluitvorming
Artikel 21
1.
Het Congres kan slechts besluiten indien tenminste achttien (18) stemgerechtigde leden
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

blijkens de presentielijst ter vergadering aanwezig zijn. Indien de desbetreffende
vergadering het aantal stemgerechtigden beneden het bovengenoemde aantal blijft, kan
binnen vijf weken, doch niet eerder dan na twee weken, na bedoelde vergadering een
volgende vergadering bijeen worden geroepen, alwaar besluitvorming kan plaatsvinden
ongeacht het aantal aanwezigen.
Het Hoofdbestuur kan alleen besluiten bij aanwezigheid van tenminste de helft van het
aantal in functie zijnde bestuursleden. Indien in een vergadering van het Hoofdbestuur niet
tenminste de helft van het aantal in functie zijnde bestuursleden aanwezig zijn, kan een
volgende vergadering na een week belegd worden. Ongeacht het aantal dan aanwezige
bestuursleden kunnen geldige besluiten genomen worden. Voor de commissies zal in de
desbetreffende reglementen een besluitvormingsquorum worden bepaald.
Tenzij bij wet of statuten anders bepaald, worden besluiten van organen van de KNWU
genomen bij meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
Blanco stemmen tellen voor het bepalen van de uitslag van de stemming niet mee.
Over zaken wordt mondeling gestemd, tenzij de voorzitter of de vergadering anders
bepalen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
Over personen wordt schriftelijk gestemd; indien het aantal kandidaten gelijk is aan het
aantal vacatures, is benoeming bij acclamatie toegestaan.
Ieder van de aanwezige stemgerechtigde leden kan maximaal zoveel stemmen uitbrengen
als er vacatures zijn en per kandidaat maximaal één stem.
Bij stemming is per kandidaat minimaal één derde van het aantal geldig uitgebrachte
stemmen per vacature vereist. Indien het aantal kandidaten groter is dan het aantal
vacatures:
- worden diegenen benoemd, dan wel gekozen, die het hoogste aantal stemmen op zich
verenigen, mits dit minimaal één derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen per
vacature bedraagt;
- wanneer minder kandidaten dan beschikbare vacatures de vereiste score bereiken, vindt
herstemming plaatst tussen de kandidaten van wie het aantal behaalde stemmen het
dichtst bij de vereiste score benadert. Het aantal kandidaten dat aan de herstemming
mag deelnemen, bedraagt één meer dan het aantal (nog) beschikbare vacatures. Ook in
dit geval worden diegenen benoemd, dan wel gekozen, die het hoogste aantal stemmen
op zich verenigen, mits dit minimaal één derde van het aantal geldig uitgebrachte
stemmen per vacature bedraagt.
- Indien de vereiste één derde van de stemmen, zoals hiervoor genoemd, niet wordt
bereikt, volgt herstemming. De kandidaat wordt benoemd, dan wel gekozen, die het
hoogste aantal stemmen op zich verenigt. Leidt deze tweede stemronde wederom niet
tot een benoeming dan wel gekozene, dan zal het lot bepalen welke kandidaat wordt
benoemd, dan wel gekozen.

Financiën/begroting
Artikel 22
Door het Hoofdbestuur wordt jaarlijks een ontwerpbegroting opgesteld ter agendering op de
najaarsvergadering van het Congres.
Jaarrekening en verantwoording
Artikel 23
1.
Het Hoofdbestuur is verplicht van de vermogenstoestand en van alles betreffende de
werkzaamheden van de KNWU naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden op
zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden
en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat daaruit te allen tijde haar
rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
2.
Het Hoofdbestuur brengt binnen drie maanden na afloop van een verenigings(boek)jaar zijn
jaarverslag uit over de gang van zaken binnen de KNWU en over het gevoerde beleid en legt
een balans en een staat van baten en lasten met toelichting aan het Congres over. Deze
stukken worden ondertekend door de bestuursleden; ontbreekt de ondertekening van één of
meer hunner dan wordt daarvan onder opgaaf van redenen melding gemaakt.
3.
De financiële stukken dienen te zijn gecontroleerd en beoordeeld door een accountant,
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4.
5.

6.
7.

hetgeen moet blijken uit een daartoe over te leggen accountantsverklaring.
Een financiële commissie, waarvan taken en bevoegdheden nader uitgewerkt worden bij
reglement, adviseert het Congres ten aanzien van de financiën.
De goedkeuring van de rekening en verantwoording en vaststelling van de balans en staat
van baten en lasten door het Congres op advies van de Financiële Commissie strekt tot
décharge aan het Hoofdbestuur voor alle handelingen, voor zover die uit de jaarstukken
blijken.
Het Hoofdbestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 1 en 2, tien jaar lang te
bewaren.
De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde
balans en staat van baten en lasten 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 termijn kenbaar kunnen worden gemaakt.

Reglementen
Artikel 24
1.
De KNWU kent een Algemeen Reglement, vast te stellen door het Congres en één of meer
andere reglementen vast te stellen door het Hoofdbestuur of het Congres. Het Algemeen
Reglement dient ter nadere uitwerking van organisatie, taken en bevoegdheden van de
KNWU en haar organen genoemd in artikel 6 lid 2. Het Algemeen Reglement noch andere
reglementen binnen de KNWU mogen in strijd zijn met de wet of statuten.
2.
De reglementen die betrekking hebben op uitoefening van de sport, zoals
‘wedstrijdreglementen’ en andere reglementen worden vastgesteld en gewijzigd door het
Hoofdbestuur en dienen in de eerstvolgende vergadering van het Congres bekrachtigd te
worden.
3.
Wijzigingen van de reglementen of andere regelingen van de UCI of UEC werken zonder
nader besluit door op de reglementen van de KNWU mitsdien het gaat om zaken die tevens
door de KNWU in de reglementen worden behandeld.
4.
De reglementen van het Instituut Sportrechtspraak worden vastgesteld en gewijzigd
5.
door het bestuur van het Instituut Sportrechtspraak, op grond van een met het Instituut
Sportrechtspraak gesloten overeenkomst.
Wijziging van de statuten/ ontbinding van de KNWU. Vereffening
Artikel 25
1.
Besluiten tot wijziging van de statuten of tot ontbinding van de KNWU kunnen slechts
worden genomen met tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een
vergadering van het Congres, waarin tenminste drieëntwintig (23) stemgerechtigde leden
van het Congres aanwezig zijn blijkens de presentielijst.
2.
De oproeping tot een vergadering van het Congres ter behandeling van een voorstel tot
wijziging van de statuten of tot ontbinding van de vereniging (KNWU) dient de volledige
tekst van zulk voorstel te bevatten en dient tenminste zes weken voor de dag van die
vergadering schriftelijk ter kennis te worden gebracht van de leden van het Congres.
Oproeping en tekst dienen eveneens te worden opgenomen in de officiële mededelingen van
de KNWU, tenminste drie weken voor de desbetreffende vergadering van het Congres.
3.
Indien in de desbetreffende vergadering het aantal der aanwezige stemgerechtigde leden
blijft beneden drieëntwintig, dan kan in een volgende vergadering van het Congres – door
het Hoofdbestuur bijeen te roepen binnen vijf weken na de juist bedoelde vergadering –
over het voorstel worden besloten met tenminste twee/derde van het aantal geldig
uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aanwezige leden.
4.
Een wijziging der statuten treedt eerst in werking, nadat hiervan een notariële akte is
opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder lid van het Hoofdbestuur
afzonderlijk bevoegd onder overlegging van een uittreksel van de notulen van de
desbetreffende vergadering van het Congres.
5.
Het Congres dat tot ontbinding besluit, bepaalt tevens de wijze van afwikkeling en beslist
over de aanwending van een eventueel batig saldo. Met de vereffening zal het
Hoofdbestuur, of een door deze aan te wijzen delegatie, zijn belast.
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6.

Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten voor zover mogelijk van
kracht.
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