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HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN 
 
Artikel 1 
ALGEMEEN 
 
1.1 Het Congres en het Hoofdbestuur kunnen commissies instellen.  

a Standaardcommissies, die het Congres ondersteunen in hun controlerende taak in de 
richting van het Hoofdbestuur; 

b vaste stafcommissies, die een permanent karakter hebben en ten dienste van alle 

overige KNWU-organen functioneren;  
c vaste sportcommissies, die de belangen van een specifieke tak van de wielersport 

vertegenwoordigen;  
d tijdelijke commissies, die met een bepaalde opdracht en/of gedurende een gelimiteerd 

tijdsbestek, eveneens ten dienste van de overige KNWU-organen kunnen opereren. 
 
 1.2 Het Hoofdbestuur is belast met de samenstelling en jaarlijkse benoeming van de 

commissies, als bedoeld onder 1.1, met uitzondering van de standaardcommissies en door 
het Congres ingestelde tijdelijke commissies. 

 
 1.3 Tot de standaardcommissies behoren: 

a) de Financiële Commissie 
b) de Commissie van Beroep 

 
 1.4 Tot de z.g. vaste commissies behoren: 

a) de Commissie Jury & Reglementen; 
b) de Commissie van Beroep van de Stichting Instituut Sportrechtspraak 
c) de Disciplinaire Commissie 

 
 1.5 Tot de sportcommissies behoren (niet limitatief): 

a) de Commissie Wegsport 
b) de Commissie Baansport 
c) de Commissie Off-road 
d) de Commissie Fietscross 

 
 1.6 Met uitzondering van de Disciplinaire Commissie en de standaardcommissies dienen de 

commissies, binnen het kader van hun taak- en aandachtsgebied: 
a het landelijk beleid mede voor te bereiden en, voor zover vastgesteld, uit te voeren en 

zorg te dragen voor de naleving van de door het Congres c.q. Hoofdbestuur genomen 
besluiten;  

b gevraagd en ongevraagd berichten, beschouwingen en adviezen te verschaffen; 
c ten behoeve van een juiste taakuitoefening regelmatig contacten te onderhouden met 

alle daarvoor in aanmerking komende organen, (overheids)instanties, personen, 
(belangen)verenigingen, stichtingen en commissies; 

d de KNWU te vertegenwoordigen waar dat nodig en nuttig is; 
e een jaarlijkse begroting op te stellen op basis van een jaarlijks activiteitenplan, alsook 

het toebedeelde budget te bewaken. 
 
 1.7 Het Hoofdbestuur heeft het recht, binnen de grenzen van de reglementen en wettige 

instructies, de commissies opdrachten te verstrekken, met uitzondering van de stan-
daardcommissies, de Disciplinaire Commissie en door het Congres ingestelde tijdelijke 
commissies. 

 
 
 1.8 Het Hoofdbestuur heeft het recht om de beslissingen van de commissies te vernietigen, met 

uitzondering van de uitspraken en beslissingen ten aanzien van ingestelde beroepen door de 
Disciplinaire Commissie, de Commissie van Beroep en de rechtsprekende organen van het 
ISR. 
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 1.9 Leden van de commissies mogen niet zodanige belangen hebben in de wielersport, dat deze 
naar de mening van het Hoofdbestuur en/of het Congres tot belangenconflicten kunnen 
leiden. 

 
 1.10 Met uitzondering van de Commissie van Beroep en de Disciplinaire Commissie kunnen de 

commissies slechts besluiten bij aanwezigheid van tenminste twee derde van het aantal 
door het Hoofdbestuur voor de desbetreffende commissie benoemde leden. 

 
 1.11 Het lidmaatschap van een commissie, met uitzondering van de tijdelijke commissies, is 

onverenigbaar met het stemgerechtigd lidmaatschap van het Congres. 

 
 
HOOFDSTUK 2 STANDAARDCOMMISSIES 

§1 Financiële Commissie 

 
Artikel 2 
SAMENSTELLING  
 
2.1 De Financiële Commissie bestaat uit een voorzitter en twee leden, door het Congres 

gekozen op voordracht van het Hoofdbestuur dan wel door minimaal vijf Congresleden. De 
voorzitter wordt in functie gekozen; de overige functies worden onderling verdeeld. 
Uit haar midden wijst de commissie een plaatsvervangend voorzitter aan. 

 
 2.2 Het lidmaatschap van de Financiële Commissie is onverenigbaar met dat van elk ander 

orgaan van de KNWU. 
 
 2.3 De leden van de commissie worden als zodanig gekozen voor de tijd van drie achter-

eenvolgende kalenderjaren, met inachtneming van de statuten. Aftredende leden zijn 
terstond herkiesbaar. 

 
 2.4 De commissieleden dienen een aantoonbaar financiële achtergrond te bezitten op tenminste 

HBO-niveau. 
 
Artikel 3 
TAKEN EN BEVOEGDHEDEN  
 
3.1 De Financiële Commissie houdt toezicht op het door het Hoofdbestuur gevoerde financiële 

beleid. De commissie beoordeelt de financiële verslaglegging, zoals goedgekeurd door de 
register-accountant, alsmede de opzet van de begroting in hoofdlijnen en brengt 
daaromtrent verslag uit aan het Congres. 

 
 3.2 Desgevraagd, dan wel uit eigen beweging, verstrekt de commissie adviezen aan het 

Hoofdbestuur op financieel gebied. Indien deze adviezen door het Hoofdbestuur niet worden 
overgenomen, stelt het Hoofdbestuur het Congres hiervan in kennis. 

 
 3.3 De commissie heeft de bevoegdheid tot inzage van stukken, waarvan zij dat nodig acht voor 

een goede vervulling van haar taak. 
 
 

§2 Commissie van Beroep 

 
Artikel 4 
SAMENSTELLING 
 
4.1 De Commissie van Beroep bestaat uit een voorzitter en twee leden, alsmede maximaal drie 

plaatsvervangende leden, door het Congres gekozen op voordracht van het Hoofdbestuur of 
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minimaal vijf Congresleden.  
 
4.2 De voorzitter wordt in functie gekozen. De algemeen voorzitter dient de hoedanigheid van 

meester in de rechten of Master of Laws te bezitten. 
 
4.3 De leden en plaatsvervangende leden van de commissie worden als zodanig gekozen voor de 

tijd van drie achtereenvolgende kalenderjaren, met inachtneming van de statuten. 
Aftredende leden zijn terstond herkiesbaar. 

 
4.4 Indien een lid tussentijds aftreedt, kan het bestuur, na overleg met de desbetreffende 

commissie, in de vacature voorzien. Een tussentijds benoemd lid neemt op het rooster van 
aftreden de plaats van zijn voorganger in. De benoeming dient in de eerstvolgende 
vergadering ter bekrachtiging te worden voorgelegd, bij gebreke waarvan de benoeming 
vervalt. 

 
4.5 Het lidmaatschap van Commissie van Beroep is onverenigbaar met een functie: 

a. in de bestuurlijke macht van de KNWU; 
b. in de wetgevende macht van de KNWU; 
c. bij enig ander tuchtrechtelijk orgaan van de KNWU; 
d. bij de financiële commissie; 
e. bij de Commissie Jury en reglementen; 
f. bij een sportcommissie zoals bedoeld in art. 1.5; 
g. van werknemer bij de KNWU; 
h. van werknemer bij de VOW; 
i. van werknemer bij de VVBW; 
j. van werknemer bij de WW&S 

 

4.6 De samenstelling en taakverdeling van de commissie wordt in Hoofdstuk XIV van Titel 12N 
(overtredingen, straffen en procedures bij de KNWU) afzonderlijk geregeld en nader 
uitgewerkt. Ook de procedure wordt in dat reglement beschreven. 

 

Artikel 5 
TAKEN EN BEVOEGDHEDEN 
 
5.1 De Commissie van Beroep heeft tot taak te beslissen in alle beroepen tegen besluiten van 

organen van de KNWU met betrekking tot artikel 13 van de statuten, alsmede in gevallen, 
voor zover deze ingevolge de Statuten en het Algemeen Reglement aan de Commissie van 
Beroep zijn opgedragen. 

 
 5.2 De Commissie beslist in hoogste ressort. De Commissie is noch aan het Congres, noch aan 

het Hoofdbestuur verantwoording verschuldigd. 
 
 
 

5.3 De Commissie van Beroep kan slechts een uitspraak doen of een beslissing nemen, wanneer 
tenminste drie leden ter zitting aanwezig zijn en aan de behandeling van het beroep hebben 
deelgenomen. 
 

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

 
 

HOOFDSTUK 3 VASTE COMMISSIES 

§1 Commissie Jury & Reglementen 

 
Artikel 6 
SAMENSTELLING  
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6.1 De commissie bestaat uit een voorzitter plus tenminste vier en ten hoogste zes leden, door 

het Hoofdbestuur benoemd, en een secretaris (zonder stemrecht), die vanuit het 
Uniebureau wordt toegewezen. De voorzitter wordt in functie benoemd; de overige functies 
worden onderling verdeeld. 
Uit haar midden wijst de commissie een plaatsvervangend voorzitter aan. 

  
Artikel 7 
TAKEN EN BEVOEGDHEDEN  
 

7.1 Naast de in artikel 1.6 van dit reglement genoemde algemene taken is de Commissie Jury & 
Reglementen belast met de volgende, meer specifieke taken en bevoegdheden: 
a het bevorderen van een landelijk uniforme reglementeninterpretatie en het toezien (in 

algemene zin) op toepassing en naleving van de reglementen en instructies, de 
wedstrijdsport betreffende; 

b het beslissen, in samenspraak met de betrokken sportcommissie, scheidsrechterlijk over 
geschillen inzake wedstrijdaangelegenheden, behoudens beroep op het Hoofdbestuur, 
voor zover dit niet nadrukkelijk bij reglement is uitgesloten; 

c het ontwikkelen van voorstellen en het adviseren ten aanzien van door anderen 
ontwikkelde voorstellen en suggesties betreffende reglementswijzigingen (inzonderlijk 
de reglementen voor de diverse wielersport-disciplines) en, na overleg met de betrokken 
sportcommissie, de Jaarlijkse Besluiten e.d.; 

d het verwerken van de internationale bepalingen en bewaken dat KNWU-reglementen en 
besluiten niet in strijd komen met wettelijke bepalingen en/of internationale 
reglementen; 

e het interpreteren van juryrapportages, aan de hand waarvan aanbevelingen kunnen 
worden gedaan aan organisatoren en/of de sportcommissies;  

f de algehele coördinatie van het jurywezen, waaronder begrepen: 
* kwaliteits- en kwantiteitsbewaking van het jury-korps; 
* samenstelling van juryteams voor alle Nederlandse wedstrijden op de (inter)nationale 

kalender en de Nationale Kampioenschappen; 
* coördinatie van foto-/videofinish-, chipmeting en communicatieapparatuur; 
* beoordeling van het functioneren van juryleden/-teams en het voordragen van 

kandidaten voor de cursus internationaal commissaris; 
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§2 Commissie van Beroep van de Stichting Instituut Sportrechtspraak 

 
Artikel 8 
ALGEMEEN  
 

 Met betrekking tot de samenstelling, taken en bevoegdheden van de Commissie van Beroep 
van de Stichting Instituut Sportrechtspraak dienen artikel 10 tot en met 12 van de Statuten 
van de KNWU en de reglementen van het Instituut Sportrechtspraak in acht worden 
genomen. 

§3 Disciplinaire commissie 

 
Artikel 9 
SAMENSTELLING 
  
9.1  De Disciplinaire Commissie  bestaat uit een voorzitter en twee leden, alsmede maximaal 

drie plaatsvervangende leden, door het Congres gekozen op voordracht van het 
Hoofdbestuur of minimaal vijf Congresleden, van wie de helft zo mogelijk gewezen 
licentiehouders uit de diverse Wielersportdisciplines en verder, zo nodig of gewenst, uit één 
of meer vervangende leden, en een secretaris (zonder stemrecht) die vanuit het Uniebureau 
wordt toegewezen . Tenminste de helft van de leden dienen de hoedanigheid van meester 
in de rechten of Master of Laws te bezitten. 

 
9.2  De voorzitter wordt in functie benoemd; de overige functies worden onderling verdeeld. De 

algemeen voorzitter dient de hoedanigheid van meester in de rechten of Master of Laws te 
bezitten. 

 
9.3  De leden en plaatsvervangende leden van de commissie worden als zodanig gekozen voor de 

tijd van drie achtereenvolgende kalenderjaren, met inachtneming van de statuten. 
Aftredende leden zijn terstond herkiesbaar. 

 

9.4  Indien een lid tussentijds aftreedt, kan het bestuur, na overleg met de desbetreffende 
commissie, in de vacature voorzien. Een tussentijds benoemd lid neemt op het rooster van 
aftreden de plaats van zijn voorganger in. De benoeming dient in de eerstvolgende 
vergadering ter bekrachtiging te worden voorgelegd, bij gebreke waarvan de benoeming 
vervalt. 

 
9.5 Het lidmaatschap van Disciplinaire Commissie is onverenigbaar met een functie: 

a. in de bestuurlijke macht van de KNWU; 
b. in de wetgevende macht van de KNWU; 
c. bij enig ander tuchtrechtelijk orgaan van de KNWU; 
d. bij de financiële commissie; 
e. bij de Commissie Jury en reglementen; 
f. bij een sportcommissie zoals bedoeld in art. 1.5; 
g. van werknemer bij de KNWU; 

h. van werknemer bij de VOW; 
i. van werknemer bij de VVBW; 
j. van werknemer bij de WW&S 
 

 9.6 Uit haar midden wijst de commissie een plaatsvervangend voorzitter aan. 
 
 

 
Artikel 10 
TAKEN EN BEVOEGDHEDEN 
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10.1 De Disciplinaire Commissie is belast met de volgende taken en bevoegdheden: 
 
a Het straffen in wedstrijdaangelegenheden van alle leden en licentiehouders, die zich 

hebben schuldig gemaakt aan enige overtreding van de reglementen, instructies of 
besluiten van KNWU-organen en/of hun officials. 

 b Het beslissen op een ingesteld beroep van hen, die in wedstrijdaangelegenheden zijn 
bestraft; 

c Uitgezonderd bijzondere bepalingen is de disciplinaire commissie competent om te 
oordelen en te straffen bij overtredingen van de Statuten en Algemeen Reglement van 
de KNWU, de KNWU reglementen voor de wielersport voor wedstrijden op de nationale- 

en regionale kalender en (inter)clubwedstrijden. De commissie kan een zaak echter niet 
in behandeling nemen indien hetzelfde incident is beoordeeld door het college van 
commissarissen op grond van artikel 12.12.005, onverlet haar competentie in geval van 
beroep tegen een beslissing van het college van commissarissen. 

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

 
Artikel 11 
UITWERKING SAMENSTELLING EN TAKEN EN BEVOEGDHEDEN 

 
11.1 De samenstelling en taakverdeling van de commissie wordt in Hoofdstuk XIV van het 

nationaal reglement ‘overtredingen en straffen’ hoofdstuk 12 (12.12.013 e.v.) afzonderlijk 
geregeld en nader uitgewerkt. Ook de procedure wordt in dat reglement beschreven. 

 
HOOFDSTUK 4 SPORTCOMMISSIES 

§1 Commissie Wegsport 

 
Artikel 12 
SAMENSTELLING 
 
12.1 De commissie bestaat uit een voorzitter plus tenminste vier en ten hoogste zes leden, door 

het Hoofdbestuur benoemd, en een secretaris (zonder stemrecht) die vanuit het Uniebureau 
wordt toegewezen. De voorzitter wordt in functie benoemd; de overige functies worden 
onderling verdeeld. 
Uit haar midden wijst de commissie een plaatsvervangend voorzitter aan. 
 

Artikel 13 
TAKEN EN BEVOEGDHEDEN 
 
13.1 Naast de in artikel 1.6 genoemde algemene taken is de Commissie Wegsport belast met de 

volgende, meer specifieke taken en bevoegdheden: 
a houdt zich, in de breedste zin en ten behoeve van alle bestaande of te vormen 

categorieën, bezig met alle aspecten en aangelegenheden op het gebied van de 
wielersport op de weg, tenzij dat door reglement, besluiten of instructies uitdrukkelijk 
aan anderen is opgedragen; 

b het samenstellen van alle nationale wegkalenders; 
c het initiëren en coördineren van wegwedstrijden, landelijke competities en klasse-

menten; 
d het coördineren en selecteren van wegwedstrijden op de internationale kalenders; 
e het aandragen van selectiecriteria, in overleg met de betrokken bondscoach, voor 

nationale kampioenschappen op de weg; 
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13.2 Binnen de commissie dienen top-, wedstrijd- en breedtesportbelangen geïntegreerd 

behartigd te worden. 

§2 Commissie Baansport 

 
Artikel 14 
SAMENSTELLING  
 
14.1 De commissie bestaat uit een voorzitter plus tenminste twee en ten hoogste vier leden, 

door het Hoofdbestuur benoemd, en een secretaris (zonder stemrecht) die vanuit het 
Uniebureau wordt toegewezen. De voorzitter wordt in functie benoemd; de overige functies 
worden onderling verdeeld. 
Uit haar midden wijst de commissie een plaatsvervangend voorzitter aan. 

 
Artikel 15 
TAKEN EN BEVOEGDHEDEN  
 
15.1 Naast de in artikel 1.6 genoemde algemene taken is de Commissie Baansport belast met de 

volgende, meer specifieke taken en bevoegdheden: 
a houdt zich, in de breedste zin en ten behoeve van alle bestaande of te vormen 

categorieën, bezig met alle aspecten en aangelegenheden op het gebied van de 
wielersport op de baan, tenzij dat door reglement, besluiten of instructies uitdrukkelijk 
aan anderen is opgedragen; 

b het samenstellen van alle nationale baankalenders; 
c het initiëren en coördineren van baanwedstrijden, landelijke competities en klasse-

menten; 
 het coördineren en selecteren van baanwedstrijden op de internationale kalenders; 
d het aandragen van selectiecriteria, in overleg met de betrokken bondscoach, voor 

nationale kampioenschappen op de baan; 
 
 15.2 Binnen de commissie dienen top-, wedstrijd- en breedtesportbelangen geïntegreerd 

behartigd te worden. 

§3 Commissie Off-road  

 
Artikel 16 
SAMENSTELLING  
 
16.1 De commissie bestaat uit een voorzitter plus tenminste twee en ten hoogste vier leden, 

door het Hoofdbestuur benoemd, en een secretaris (zonder stemrecht) die vanuit het 
Uniebureau wordt toegewezen. De voorzitter wordt in functie benoemd; de overige functies 
worden onderling verdeeld. 
Uit haar midden wijst de commissie een plaatsvervangend voorzitter aan. 

 
 
 
 
 
 
Artikel 17 
TAKEN EN BEVOEGDHEDEN  
 
17.1 Naast de in artikel 1.6 genoemde algemene taken is de Commissie Off-road belast met de 

volgende, meer specifieke taken en bevoegdheden: 
a houdt zich, in de breedste zin en ten behoeve van alle bestaande of te vormen 

categorieën, bezig met alle aspecten en aangelegenheden op het gebied van Veldrijden 
en MTB, tenzij dat door reglement, besluiten of instructies uitdrukkelijk aan anderen is 



 
 
 

8 
Reglement op de Commissies KNWU, laatste wijzingen vastgesteld door Congres op 22-04-2013  

          

opgedragen; 
b het samenstellen van alle nationale Veldrit / MTB-kalenders; 
c het initiëren en coördineren van Veldrit/ MTB-wedstrijden, landelijke competities en 

klassementen; 
d het coördineren en selecteren van Veldrit/ MTB-wedstrijden op de internationale 

kalenders; 
e het aandragen van selectiecriteria, in overleg met de betrokken bondscoach, voor 

nationale Veldrit/ MTB-kampioenschappen; 
 

 17.2 Binnen de commissie dienen top-, wedstrijd- en breedtesportbelangen geïntegreerd 

behartigd te worden. 

§4 Commissie Fietscross 

 
Artikel 18 
SAMENSTELLING  
 
18.1 De commissie bestaat uit een voorzitter plus tenminste twee en ten hoogste vier leden, 

door het Hoofdbestuur benoemd, en een secretaris (zonder stemrecht) die vanuit het 
Uniebureau wordt toegewezen. De voorzitter wordt in functie benoemd; de overige functies 
worden onderling verdeeld. 
Uit haar midden wijst de commissie een plaatsvervangend voorzitter aan. 

 
Artikel 19 
TAKEN EN BEVOEGDHEDEN  
 
19.1 Naast de in artikel 1.6 genoemde algemene taken is de Commissie Fietscross belast met de 

volgende, meer specifieke taken en bevoegdheden: 
a houdt zich, in de breedste zin en ten behoeve van alle bestaande of te vormen 

categorieën, bezig met alle aspecten en aangelegenheden op het gebied van Fietscross, 
tenzij dat door reglement, besluiten of instructies uitdrukkelijk aan anderen is 
opgedragen; 

b het samenstellen van alle nationale Fietscross-kalenders; 
c het initiëren en coördineren van Fietscross-wedstrijden, landelijke competities en 

klassementen; 
d het coördineren en selecteren van Fietscross-wedstrijden op de internationale kalenders; 
e het zorgdragen voor een evenwichtige en evenredige verdeling, van wedstrijdsporters 

voor deelname aan EK ronden en WK Fietscross wedstrijd; 
f het aandragen van selectiecriteria, in overleg met de betrokken bondscoach, voor 

nationale BMX- kampioenschappen; 
  

19.2 Binnen de commissie dienen top-, wedstrijd-  en breedtesportbelangen geïntegreerd 
behartigd te worden. 

 

§5 Commissie Para-cycling 

 
Artikel 20 
SAMENSTELLING  
 
20.1 De commissie bestaat uit een voorzitter plus tenminste twee en ten hoogste vier leden, 

door het Hoofdbestuur benoemd, en een secretaris (zonder stemrecht) die vanuit het 
Uniebureau wordt toegewezen. De voorzitter wordt in functie benoemd; de overige functies 
worden onderling verdeeld. 
Uit haar midden wijst de commissie een plaatsvervangend voorzitter aan. 

 
Artikel 21 
TAKEN EN BEVOEGDHEDEN  
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21.1 Naast de in artikel 1.6 genoemde algemene taken is de Commissie Para-cycling belast met 

de volgende, meer specifieke taken en bevoegdheden: 
a houdt zich, in de breedste zin en ten behoeve van alle bestaande of te vormen 

categorieën, bezig met alle aspecten en aangelegenheden op het gebied van Para-
cycling, tenzij dat door reglement, besluiten of instructies uitdrukkelijk aan anderen is 
opgedragen; 

b het samenstellen van alle nationale Para-cycling-kalenders; 
c het initiëren en coördineren van Para-cycling-wedstrijden, landelijke competities en 

klassementen; 

d het coördineren en selecteren van Para-cycling-wedstrijden op de internationale 
kalenders; 

e het aandragen van selectiecriteria, in overleg met de betrokken bondscoach, voor 
nationale Para-cycling kampioenschappen; 

  
21.2 Binnen de commissie dienen top-, wedstrijd- en breedtesportbelangen geïntegreerd 

behartigd te worden. 
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