Jaarverslag Fair Play KNLTB 2016
Inleiding
Tennissers willen graag tennissen in een sportieve, veilige en respectvolle omgeving. Sporten in
zo’n omgeving draagt bij aan een plezierige sportbeoefening, wat ervoor zorgt dat leden het
plezier in het tennis behouden. Op deze manier blijven ze langer de sport beoefenen.
De KNLTB heeft integriteit in alle geledingen van de tennissport hoog in het vaandel staan.
Samen met iedereen die op enigerlei wijze betrokken is bij de tennissport, zijn wij
verantwoordelijk voor een integere tennissport in Nederland. Er is daarom binnen de KNLTB een
project Fair Play opgezet, met als uitgangspunt een zoveel mogelijk integrale en uniforme
aanpak voor alle doelgroepen en alle misdragingen gebaseerd op de drie pijlers preventie,
detectie en correctie. We willen met deze aanpak bewustwording creëren bij iedereen binnen de
tennissport en vooral voorkomen dat misdragingen plaatsvinden. Deze aanpak moet er ook voor
zorgen dat een overtreding van de nieuwe gedragscodes – een ‘misdraging’ – daadwerkelijk
gemeld en aangepakt wordt.
Sinds januari 2016 wordt volgens het nieuwe systeem gewerkt en zijn alle doelgroepen binnen
het tennis op de hoogte gesteld. Er is een informatiepakket voor verenigingen opgesteld over
Fair Play, inclusief een informatiebord voor bij de ingang en het clubhuis waarop wordt vermeld
dat iedereen die het park betreedt onder de regelgeving van de KNLTB valt. Ook is er een
filmpje (explanimation) gemaakt over Fair Play en dan specifiek hoe iemand zich op de
vereniging hoort te gedragen. Verder zijn er posters, flyers en infographics over Fair Play
ontworpen voor enerzijds verenigingen, anderzijds voor specifieke groepen zoals
arbitragefunctionarissen, ouders van topjeugd, toptennissers en vrijwilligers van de KNLTB. Dit
alles om te zorgen voor bewustwording bij deze doelgroepen. Er is in 2016 veel ingezet op
preventie, zo zijn ook alle gedragscodes verspreid richting de betreffende doelgroepen.
Naast de focus op preventie, zijn sinds de nieuwe aanpak (januari 2016) de nieuwe tuchtgremia
van start gegaan. Hieronder is het gehele proces van het doen van een melding tot en met de
beroepsprocedure in een schema gezet.

Terugblik 2016
Er zijn in 2016 in totaal 72 meldingen behandeld in het kader van Fair Play. Deze 72 meldingen
varieerden van adviesvragen van verenigingen of spelers tot meldingen die door de Raad van
Beroep zijn gegaan. De inhoud van de meldingen betrof vooral onsportief gedrag (bijvoorbeeld
uitschelden), wangedrag, maar ook grensoverschrijdend gedrag.
Waar zijn de meldingen binnengekomen?
59 meldingen zijn binnengekomen bij het KNLTB Meldpunt via fairplay@knltb.nl (rechtstreeks of
via andere afdelingen van de KNLTB).
13 meldingen zijn binnengekomen via het (anonieme) websysteem.
Vertrouwenspersonen
De KNLTB heeft 5 vertrouwenspersonen. Bij hen zijn in 2016 3 adviesvragen binnengekomen.
Deze konden rechtstreeks door hen worden afgehandeld, waardoor het geen formele meldingen
werden.
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Compliance Officer en Integriteitscommissie
De Compliance Officer heeft in totaal 72 meldingen behandeld, waarvan 33 meldingen zijn
doorgezet naar de Aanklagers. De overige 39 meldingen zijn op een andere wijze afgehandeld
door de CO. De meldingen die de Compliance Officer heeft afgehandeld zagen vooral op
onsportief gedrag (waar een tuchttracé te zwaar voor was) of betroffen adviesvragen, of waren
evident onzinnige meldingen. De Integriteitscommissie, het klankbord voor de Compliance
Officer bij integriteitsgevoelige of lastige kwesties, is afgelopen jaar 3 maal ingeschakeld,
waarvan 1 keer op het verzoek van de CO zelf. De Integriteitscommissie was het in deze 3
zaken eens met de beslissing van de CO om de melding niet door te zetten naar de Aanklagers.
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Aanklagers en Onderzoekscommissie
De Aanklagers hebben afgelopen jaar 33 zaken in behandeling genomen. Een Aanklager kan
beslissen tot een sepot, een schikking of een tuchtzaak. De Aanklagers hebben 8 keer een zaak
geseponeerd, 20 keer een schikking getroffen en 5 keer een zaak aanhangig gemaakt bij de
Tuchtraad. Daarnaast hebben de Aanklagers voor 2 zaken de Onderzoekscommissie
ingeschakeld. Het door de Onderzoekscommissie verrichte onderzoek heeft er aan bijgedragen
dat de Aanklager de betreffende zaken bij de Tuchtcommissie aanhangig heeft gemaakt.
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Tuchtraad en Raad van Beroep
De Tuchtraad is belast met de tuchtrechtspraak in eerste aanleg. Er wordt per zaak een
Tuchtcommissie gevormd uit leden van de Tuchtraad. De Tuchtraad is afgelopen jaar 5 keer in
actie gekomen. De uitspraken variëren van vrijspraak tot een voorwaardelijke of
onvoorwaardelijke schorsing.
De Raad van Beroep is belast met de tuchtrechtspraak in hoogste aanleg. Er wordt per zaak
een Commissie van Beroep gevormd uit leden van de Raad van Beroep. De Raad van Beroep
behandelt beroepen over bijvoorbeeld uitspraken van de Tuchtcommissie, beroepen tegen
beslissingen van de Landelijke Commissie Administratieve Overtredingen of tegen beslissingen
van de KNLTB. Er is tweemaal beroep aangetekend tegen beslissingen van de betreffende
Tuchtcommissies. Naast de behandeling van de tuchtzaken behandelt de Raad van Beroep dus
ook beroepszaken over administratieve overtredingen en beslissingen van de KNLTB. Er is in
totaal 6 maal beroep ingesteld tegen beslissingen van de KNLTB en tegen administratieve
overtredingen, terwijl de Landelijke Commissie Administratieve Overtredingen 128 sancties voor
administratieve overtredingen heeft opgelegd.
Alle gedane uitspraken worden conform de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens
anoniem gepubliceerd op de website. Met invoering van het Reglement Fair Play zijn we ook
online de schikkingen anoniem gaan publiceren op verzoek van de Aanklagers, conform de
richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens.

4

Vooruitblik 2017
Het eerste jaar waarin het Reglement Fair Play en de Gedragscodes van toepassing waren is
over het algemeen goed verlopen. Het afgelopen jaar zijn er meer meldingen gedaan dan
voordat het nieuwe systeem in werking trad. Dit komt o.a. doordat er veel aandacht is besteed
aan het bekendmaken van de nieuwe meldpunten en omdat de bewustwording groeit. Dit willen
we in 2017 verder doorzetten. Daarnaast willen we in 2017 de transparantie van het systeem
(bijvoorbeeld middels het publiceren van geanonimiseerde uitspraken en schikkingen)
voortzetten en het gedachtegoed van Fair Play verder uitdragen.
De KNLTB wil in 2017 vooral de nadruk leggen op verdere voorlichting in het land, gericht op
specifieke doelgroepen waarbij het vooral gaat om het delen van succesverhalen, het
uitwisselen van informatie en het ondersteunen van verenigingen bij het opzetten van eigen
systemen van tuchtrecht, vertrouwenspersonen, klachtenregeling etc. en het screenen van hun
vrijwilligers. Preventie is uiteindelijk het doel. Er dient bij alle doelgroepen in het tennis
bewustzijn te worden gecreëerd, zodat misdragingen voorkomen kunnen worden en de
meldingsbereidheid toeneemt. Via onze kanalen (Centrecourt.nl / KNLTB.nl / CentreCourt
magazine / nieuwsbrieven) blijven we continue aandacht besteden aan Fair Play.
Voor de meldingen die ons bereiken zullen we ernaar streven om de meldingen en zaken zo
snel mogelijk af te handelen.
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