
  

 

 

 

 

Meldprocedure  
 

1. Inleiding 
De KNLTB heeft integriteit in alle geledingen van de tennis- en padelsport hoog in het vaandel 
staan. Samen zijn we verantwoordelijk voor een integere tennis- en padelsport in Nederland en 
de integriteit van onze KNLTB tennis- en padelgemeenschap. De KNLTB vindt het belangrijk dat 
iedereen op een adequate en veilige wijze melding kan doen van (vermoedens van) een 
misdraging in de tennis- en padelsport.  
 
Deze meldprocedure beschrijft op welke wijze iedereen binnen de tennis- en padelsport een 
(vermoeden van een) misdraging kan melden en welke rechten en plichten hij of zij als melder 
heeft. Het melden van (een vermoeden van) een misdraging kan door alle KNLTB leden, maar 
ook door niet-KNLTB leden die op enigerlei wijze betrokken zijn bij de tennis- en padelsport, 
worden gedaan.  
 
2. Begrip misdraging 
Onder een misdraging wordt verstaan ‘een overtreding van een van de gedragscodes of een 
ernstige overtreding van de geldende reglementen en statuten van de KNLTB dan wel de 
vereniging’. Ernstige misdragingen zullen veelal betrekking hebben op seksuele intimidatie, 
matchfixing en doping, het toebrengen van lichamelijk letsel en andere misdrijven.  
 
3. Melden 
Ernstige misdragingen - meldplicht 
In geval van (vermoedens van) ernstige misdragingen (zoals fysiek geweld, doping, matchfixing 
en seksuele intimidatie) is iedereen die bij de tennis- en padelsport op wat voor manier dan ook 
betrokken is, verplicht dit te melden bij het bestuur van de verenging of (rechtstreeks) bij de 
KNLTB. De bond neemt de zaak dan over en handelt deze af. Zaken die doping en seksuele 
intimidatie betreffen worden overgedragen aan het Instituut Sportrechtspraak (ISR). Er kan er 
ook rechtstreeks bij het ISR worden gemeld.  
 
Uitzonderingen 
Voor bestuurders en begeleiders (zoals leraren en coaches) geldt in geval van seksuele 
intimidatie een uitzondering op de meldplicht als zij zelf de seksuele intimidatie hebben 
ondergaan of een functie als vertrouwenscontactpersoon bij de vereniging hebben. Voor overige 
personen geldt in geval van seksuele intimidatie enkel een uitzondering op de meldplicht indien 
zij zelf de seksuele intimidatie hebben ondergaan dan wel het doen van een melding in 
redelijkheid in de gegeven omstandigheden niet van hen verwacht mag worden.  
 
Lichte misdragingen – maatregel 
In geval van incidentele (‘lichte’) misdragingen, zoals schelden, bedreigen of vernielen, meld dit 
dan bij het bestuur van je vereniging. Het bestuur van je vereniging heeft in principe zelf een 
verantwoordelijkheid om in te grijpen middels het opleggen van een bestuurlijke maatregel of 
tuchtrechtelijke maatregel.  
 
Als er ondanks waarschuwingen en/of andere maatregelen sprake blijft van herhaaldelijke 
overtredingen kun je de kwestie ook melden bij de KNLTB. De Compliance Officer van de 
KNLTB bekijkt dan of de kwestie ernstig genoeg is om op te pakken of dat een lokale oplossing 
de voorkeur verdient (bv. advies over te treffen maatregelen). 
 
Het indienen van een melding 
Er zijn verschillende punten waar je terecht kunt met jouw melding van (een vermoeden van) 
een misdraging. De melding van de misdraging kan zowel mondeling als schriftelijk 
plaatsvinden. De melding kan ook anoniem worden gedaan, tenzij je vanwege een bepaalde rol 
een meldplicht hebt.  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

➢ Bestuur van de tennis- en of padelvereniging 
Word je geconfronteerd met een (vermoedelijke) misdraging, informeer dan het bestuur van de 
vereniging. Elke vereniging heeft namelijk een eigen verantwoordelijkheid om op te treden bij 
een (vermoedelijke) misdraging. De vereniging kan de melding zelf afhandelen of overdragen 
aan de KNLTB. In het geval van een ernstige misdraging (zoals matchfixing, doping, seksuele 
intimidatie of fysiek geweld) is de vereniging verplicht de melding door te melden aan de KNLTB. 
De KNLTB neemt de melding dan over en handelt deze af. Betreft de melding doping of 
seksuele intimidatie (opmerkingen, gebaren en/of handelingen met een seksueel karakter en die 
het slachtoffer als ongewenst ervaart) dan wordt de melding door de KNLTB overgedragen aan 
het Instituut Sportrechtspraak (ISR). Er kan ook rechtstreeks bij het ISR worden gemeld. 
 
Bij het zelf afhandelen van een melding door het bestuur van een vereniging maakt – indien de 
vereniging over tuchtorganen beschikt – het bestuur een tuchtprocedure aanhangig bij de 
tuchtcommissie van de vereniging, die de wijze van behandeling van de zaak (mondeling of 
schriftelijk) zo snel mogelijk schriftelijk communiceert aan het bestuur en aan degene(n) tegen 
wie de tuchtprocedure aanhangig is gemaakt. Tevens informeert de tuchtcommissie relevante 
personen en instanties op basis van criteria en afspraken, waaronder het "need to know" 
principe. De melder zal op de hoogte gebracht worden van de wijze van behandeling van de 
zaak. Bij de behandeling kan de tuchtcommissie leden en niet-leden raadplegen, daarnaast kan 
degene(n) tegen wie de tuchtprocedure aanhangig is gemaakt en het slachtoffer/de benadeelde 
gehoord worden. De tuchtcommissie kan besluiten de zaak te seponeren of een straf op te 
leggen. De uitspraak van de tuchtcommissie wordt zo snel mogelijk nadat de uitspraak is 
gedaan schriftelijk verstuurd naar degene(n) tegen wie de tuchtprocedure aanhangig is 
gemaakt, het bestuur, het slachtoffer en/of benadeelde en anderen die uit hoofde van hun 
functie van deze uitspraak op de hoogte gebracht dienen te worden. 
 
 

➢ Het meldpunt van de KNLTB  
Het meldpunt van de KNLTB is het eerste aanspreekpunt van de KNLTB voor alle meldingen 
over een (vermoedelijke) misdraging. Het meldpunt wordt bemand door de Compliance Officer 
(CO). De CO doet een eerste beoordeling van de melding binnen enkele werkdagen nadat de 
melding is ontvangen. Hij/zij koppelt terug binnen vijf werkdagen aan de melder om de ontvangst 
van de melding te bevestigen en/of om enkele verificatievragen te stellen. Dit wordt gedaan om 
te kunnen beoordelen wat met de melding gedaan zal worden. De CO geeft zo nodig ook 
informatie aan de melder over de vervolgstappen in de procedure. Na beoordeling van de 
melding besluit de CO of hij de melding niet doorzet c.q. niet in behandeling neemt (omdat er 
bijvoorbeeld onvoldoende informatie beschikbaar is of in het geval van een bewuste valse 
melding), aangifte doet bij het Openbaar Ministerie, de zaak overdraagt aan de aanklager van 
de KNLTB en/of de zaak doorstuurt naar een andere instantie zoals het ISR (in geval van doping 
of seksuele intimidatie). De CO informeert hierover de relevante personen en instanties op basis 
van criteria en afspraken, die door het Bondsbestuur zijn vastgesteld, waaronder het "need to 
know" principe. Als de CO besluit de melding niet door te zetten c.q. niet in behandeling te 
nemen, informeert hij/zij de melder daarover onder vermelding van de reden hiervan en de 
periode waarbinnen de melder hierop kan reageren. Als de melder reageert, brengt de CO de 
kwestie in ieder geval in de integriteitscommissie, tenzij de integriteitscommissie er al bij 
betrokken was. Als de melder niet reageert binnen de aangegeven periode, wordt de melding 
als afgedaan beschouwd. Als het een zaak wordt binnen de KNLTB neemt de aanklager het 
over en volgt de tuchtrechtprocedure. De verdere afhandeling is te raadplegen in het Reglement 
Fair Play en het stroomschema. 
 

https://www.knltb.nl/media/q5zg4aka/knltb-reglement-fair-play.pdf?ts=637405318934330000?ts=637183040083770000
https://www.knltb.nl/media/q5zg4aka/knltb-reglement-fair-play.pdf?ts=637405318934330000?ts=637183040083770000
https://www.knltb.nl/media/ftnbyihq/stroomschema-tuchtrechtspraak-juni-2021.pdf


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contactgegevens CO KNLTB:  
Margot Megens 
E-mail: fairplay@knltb.nl  
Telefoon: 088- 130 2600. 
 
 

➢ Het meldpunt van het ISR 
Het meldpunt van het ISR is het aanspreekpunt voor alle meldingen die doping of seksuele 
intimidatie betreffen. Het ISR kent eenzelfde opzet als het KNLTB Fair Play systeem. 
Aanklagers laten onderzoek uitvoeren en beoordelen meldingen van vermoedelijke 
overtredingen. Tuchtcommissies beoordelen op objectieve en onafhankelijke wijze de zaken die 
aan hen worden voorgelegd.  
 
Contactgegevens ISR 
Instituut Sportrechtspraak 
Email: info@isr.nl 
Telefoon: 020-846 32 31 
Website: www.isr.nl  
 

Bij een ernstige misdraging dient verplicht contact opgenomen te worden met het 
meldpunt van de KNLTB of rechtstreeks met het ISR (in geval van doping of seksuele 
intimidatie).  

 
 

➢ (Anoniem) websysteem 
Indien het niet mogelijk of wenselijk is om een melding te doen via het meldpunt van de KNLTB 
kan gebruik gemaakt worden van de (anonieme) Fair Play lijn. Om onduidelijke en valse 
meldingen tot een minimum te beperken, heeft de KNLTB besloten om anonieme meldingen die 
via andere kanalen dan de Fair Play lijn binnen komen niet in behandeling te nemen (met 
uitzondering van meldingen die binnenkomen via het Centrum Veilige Sport Nederland). Alle 
meldingen die binnenkomen via de Fair Play lijn worden doorgezonden aan de CO. De CO zal 
de melding beoordelen en verdere actie ondernemen. 
 
Let op: anoniem melden is niet mogelijk als je vanwege een bepaalde rol een meldplicht hebt.  
 
 

➢ Vertrouwenspersoon KNLTB 
De vertrouwenspersoon is er voor als je ergens mee zit en/of vragen heeft. De 
vertrouwenspersoon speelt een adviserende rol en helpt om de juiste stappen te zetten en biedt 
daarbij waar nodig ondersteuning. De vertrouwenspersoon luistert naar jouw verhaal en helpt je 
zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen. Informatie wordt vertrouwelijk 
behandeld. De vertrouwenspersoon kan je helpen om een klacht of melding in te dienen bij de 
KNLTB, een KNLTB-vereniging of de politie. Maar gewoon even praten kan ook. Je kunt dus 
geen melding doen bij de vertrouwenspersoon van de KNLTB, hij/zij is er om jou steun en 
advies te geven.  
 
 
 
 

mailto:fairplay@knltb.nl
mailto:info@isr.nl
http://www.isr.nl/
https://www.speakupfeedback.eu/web/wefe7r/nl/enter_access_code/3b3
https://www.knltb.nl/alles-over-de-knltb/regels-en-gedrag/fair-play/vertrouwenspersonen/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contactgegevens vertrouwenspersonen:  
George de Ceuninck – g.deceuninck.vertrouwenspersoon@knltb.nl  
Anoeska Hagenstein – a.hagenstein.vertrouwenspersoon@knltb.nl  
Lex Pull – l.pull.vertrouwenspersoon@knltb.nl  
 
4. Bescherming en rechten van de melder 
De identiteit van de melder wordt beschermd en de melder wordt gevrijwaard van represaille 
maatregelen door de KNLTB dan wel de KNLTB vereniging. Alle meldingen worden strikt 
vertrouwelijk behandeld. Zowel door de melder als door degene met wie de (vermoedelijke) 
misdraging is besproken. De privacy van zowel de melder als de aangeklaagde(n) wordt 
beschermd.  
 
Er zijn drie uitzonderingen op grond waarvan de bescherming van de melder niet kan worden 
gegarandeerd: 

• Het bewust vals melden en het onjuist verstrekken van inlichtingen en gegevens wordt 
gezien als een misdraging. Op deze misdraging volgt de tuchtrechtprocedure van de 
KNLTB. 

• Als met het doen van de melding een misdraging wordt begaan (zoals een ernstig 
dreigement, aanzetten tot haat of serieuze discriminatie). 

• Wanneer de melding gaat over een misdraging waarbij de melder betrokken is. 
 
5. Bescherming en rechten van de aangeklaagde 
Indien er een officieel onderzoek naar iemand wordt ingesteld door de aanklager, dient deze 
persoon hiervan op de hoogte te worden gebracht. De KNLTB dan wel de KNLTB-vereniging 
stelt de persoon die wordt onderzocht hiervan op de hoogte. Vanuit de KNLTB legt de aanklager 
de aangeklaagde een misdraging ten laste door middel van een schriftelijke gedane mededeling. 
Vanuit de KNLTB-vereniging krijgt degene tegen wie de tuchtprocedure aanhangig is gemaakt 
een afschrift van het schriftelijk stuk waarmee het bestuur de tuchtprocedure aanhangig heeft 
gemaakt bij de tuchtcommissie.  
 
De aangeklaagde is bevoegd zich in elke fase van de behandeling van zijn zaak te laten bijstaan 
door een raadsman, dan wel door enig ander persoon. In geval van minderjarigheid kan de 
aangeklaagde zich naast door een raadsman of ander persoon zich ook laten bijstaan door een 
ouder, voogd of verzorger. Daarnaast heeft de aangeklaagde het recht om schriftelijk dan wel 
mondeling verweer te voeren. Het schriftelijk verweerschrift dient binnen tien werkdagen na 
dagtekening van de mededeling van de aanklager/het bestuur van de vereniging in bezit te zijn 
van de secretaris van de tuchtcommissie. Tijdens een mondelinge behandeling heeft de 
aangeklaagde het recht op mondeling verweer. Als er een uitspraak is gedaan heeft de 
aangeklaagde het recht om hiertegen in beroep te gaan. 
 
6. Slachtoffer/benadeelde 
Het slachtoffer/de benadeelde kan voor en/of tijdens de behandeling gehoord worden. Het 
slachtoffer/de benadeelde heeft tevens spreekrecht tijdens de behandeling. Het slachtoffer heeft 
daarbij het recht om tijdens de behandeling gehoord te worden in afwezigheid van de 
aangeklaagde. Na de uitspraak heeft het slachtoffer/de benadeelde het recht om hiertegen in 
beroep te gaan. 
 
 
 
 

mailto:g.deceuninck.vertrouwenspersoon@knltb.nl
mailto:a.hagenstein.vertrouwenspersoon@knltb.nl
mailto:l.pull.vertrouwenspersoon@knltb.nl


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Getuigen 
De tuchtcommissie is bevoegd voor en tijdens de behandeling getuigen en deskundigen op te 
roepen en te horen, de commissie kan voor de mondelinge behandeling een schriftelijke 
verklaring opvragen en/of getuige(n) oproepen voor de mondelinge behandeling. Leden en 
aangeslotenen van de KNLTB en ieder die onder het tuchtrecht van de KNLTB valt, die 
gevraagd worden een getuigenverklaring af te leggen dan wel worden opgeroepen om te 
verschijnen als getuige, zijn verplicht te verschijnen dan wel een getuigenverklaring af te leggen. 
Een getuige is verplicht de waarheid te spreken. Het onjuist verstrekken van inlichtingen en 
gegevens c.q. het onjuist getuigen is een misdraging. Op deze misdraging volgt de 
tuchtrechtprocedure. 
 


