
FAQ 
 
Wanneer moet ik iets melden bij het KNLTB meldpunt? 
Op het moment dat jij een ernstige misdraging hebt waargenomen, ben je verplicht om dit te melden. 
Zie jij bijvoorbeeld een tennisleraar die zijn handen niet thuis kan houden, een speler die een ander te 
lijf gaat  of een ouder die zich aan de kant vreselijk misdraagt? Meld het dan! Twijfel je of er sprake is 
van een misdraging. Neem dan contact op met de Compliance Officer van de KNLTB.  
 
E-mail: fairplay@knltb.nl 
Telefoonnummer: 088-1302600  
 
Wanneer moet ik eerst zelf trachten een oplossing te vinden? 
Als geen sprake is van een ernstige misdraging en vooral sprake is van gedrag waar iemand zich aan 
zou kunnen storen of wat verkeerd uitgelegd kan worden, ga dan eerst het gesprek met elkaar aan. 
Betrek ook gerust het  bestuur van de tennisvereniging, bijvoorbeeld  met een verzoek om te 
bemiddelen.  
 
Wat is een ernstige misdraging precies?  
Een ernstige misdraging is een ernstige overtreding van een van de gedragscodes of een ernstige 
overtreding van de geldende reglementen en statuten van de KNLTB dan wel de tennisvereniging. 
Ernstige misdragingen zullen veelal betrekking hebben op seksuele intimidatie, matchfixing en 
doping, het toebrengen van lichamelijk letsel en andere misdrijven. Twijfel je of sprake is van een 
ernstige misdraging neem dan contact op met de Compliance Officer van de KNLTB.  
 
Wat als ik twijfel wat ik moet doen of liever niet direct naar buiten treedt? 
Als je ergens mee zit en/of vragen hebt kun je ook terecht bij een vertrouwenspersoon. De 
vertrouwenspersoon speelt een adviserende rol en helpt jou om de juiste stappen te zetten en biedt 
daarbij waar nodig ondersteuning. De vertrouwenspersonen zijn geheel onafhankelijk en informatie 
wordt vertrouwelijk behandeld. Je kunt geen melding doen bij de vertrouwenspersoon van de KNLTB, 
hij of zij is er om met jou te praten en jou steun en advies te geven. 
 
Bekijk hier de contactgegevens van de vertrouwenspersonen. 
 
Hoe kan ik een melding doen bij het KNLTB meldpunt? 
De melding van een misdraging kan zowel mondeling als schriftelijk plaatsvinden bij de Compliance 
Officer van de KNLTB. Een schriftelijke melding geniet de voorkeur. 
 
E-mail: fairplay@knltb.nl 
Telefoonnummer: 088-1302600  
 
Ook is er de mogelijkheid om anoniem een melding te doen via het online websysteem. 
 
Hoe wordt mijn anonimiteit gewaarborgd? 
Bij een melding via het websysteem bepaal je zelf de inhoud van het bericht dat je achterlaat: als je 
contactgegevens achterlaat, dan zal het websysteem dit doorsturen; doe je dit niet, dan zullen zowel 
het systeem als de KNLTB niet weten wie je bent. Het websysteem wordt beheerd door een 
onafhankelijke derde partij. De KNLTB heeft geen toegang tot dit systeem. IP adressen zullen nooit 
worden doorgegeven aan de KNLTB, tenzij er via het systeem een bericht binnen komt met een 
dreiging van geweld of een misdrijf. De KNLTB kan dan een verzoek indienen om het bericht te 
bewaren en over te dragen aan de autoriteiten.  
 
Let op: bij anoniem melden moet er  sprake zijn van een feit dat concreet benoemd kan worden.. 
Anonimiteit betekent dus niet anoniem roddelen over mensen of vage verdachtmakingen de wereld in 
brengen.  
Houd er daarnaast rekening mee dat je je identiteit niet moet verraden in het bericht dat je anoniem 
schrijft. Schrijf bijvoorbeeld niet: “mijn dubbelspelpartner heeft een bestuurslid van de vereniging 
bedreigd.” Daarmee geef je je identiteit prijs. 
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Wat kan ik melden bij het KNLTB meldpunt? 
Je kunt bij het KNLTB meldpunt terecht met jouw informatie over (ernstige) misdragingen.  
De informatie die je doorgeeft wordt niet altijd een melding. Je moet zoveel mogelijk concrete feiten 
over een gebeurtenis of persoon doorgeven. Vage of algemene beschrijvingen zijn onvoldoende. Er 
moet sprake zijn van een feit dat concreet benoemd is in een code en/of reglement. 
 
Bekijk hier waaraan jouw melding moet voldoen. 
 
Wie ontvangt de melding? 
De Compliance Officer van de KNLTB ontvangt de meldingen en beoordeelt deze. 
 
Wat gebeurt er met een melding? 
De Compliance Officer (CO) doet een eerste beoordeling van de melding binnen enkele werkdagen 
nadat de melding is ontvangen. Zij koppelt de melding terug 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 zij 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. De CO informeert hierover de 
relevante personen en instanties op basis van criteria en afspraken.   
 
Als de CO besluit de melding niet door te zetten c.q. niet in behandeling te nemen, informeert zij de 
melder daarover onder vermelding van de reden hiervan en de periode waarbinnen de melder hierop 
kan reageren. Als de melder het niet eens is met de beslissing om de vermelding niet door te zetten, 
dan kan diegene binnen de aangegeven periode reageren. Als de melder reageert schakelt de CO de 
integriteitscommissie in,  tenzij de integriteitscommissie er al bij betrokken was in een eerder stadium 
(doordat de CO hen al om advies had gevraagd). De integriteitscommissie zal dan beoordelen of de 
CO juist heeft gehandeld. 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 zal de aanklager verder handelen. 
 
Wie is de aanklager en wat kan de aanklager van de KNLTB doen met een melding? 
Momenteel heeft de KNLTB vier onafhankelijke aanklagers. Het zijn vrijwilligers die in het dagelijks 
leven een juridisch beroep hebben. Zij beslissen onafhankelijk van de KNLTB over een melding die 
aan hen is doorgezet door de Compliance Officer.  
 
De aanklager kan beslissen om de zaak te seponeren (niets mee te doen), een schikking te treffen of 
een tuchtzaak aanhangig te maken. Een schikking kan bijvoorbeeld zijn het verplicht hebben van een 
vermanend gesprek of het betalen van een boete.  
 
Hoe verloopt een tuchtzaak? 
De aanklager zal de tuchtraad informeren dat er een zaak aanhangig wordt gemaakt. Uit de tuchtraad 
zal dan een tuchtcommissie worden samengesteld van één of drie personen. Een zaak kan schriftelijk 
of mondeling behandeld worden. Indien de aangeklaagde verzoekt om een mondelinge behandeling, 
dan zal een mondelinge behandeling plaatsvinden. De aangeklaagde krijgt een tenlastelegging 
opgestuurd, waarin staat waarvan hij/zij wordt beschuldigd.  
 
Bij een mondelinge behandeling kunnen getuigen opgeroepen worden en kan de aangeklaagde zich 
laten bijstaan door een raadsheer/raadsvrouw. Bij de zitting zijn aanwezig de leden van de 
tuchtcommissie, de secretaris van de tuchtcommissie, de aanklager, iemand van de KNLTB om 
zaken te coördineren, de gedaagde en getuigen. Ook kunnen personen als toehoorder aanwezig zijn, 
tenzij de tuchtcommissie aangeeft dat dit niet is toegestaan. 
 
De aanklager geeft aan welke straf hij/zij voor ogen heeft. De tuchtcommissie kan vragen stellen aan 
de aanklager, gedaagde en getuigen. Hierna zal de tuchtcommissie tot een vonnis komen. Dit vonnis 
wordt op schrift gesteld en gestuurd aan de betrokkenen. Een anonieme samenvatting van het vonnis 
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wordt op de website van de KNLTB geplaatst. In het vonnis wordt een straf opgenomen die kan 
variëren van een berisping tot een schorsing voor een bepaalde tijd. Ook kunnen andere straffen 
opgelegd worden zoals een geldboete of een verbod om deel te nemen aan wedstrijden voor een te 
bepalen periode. Voor tennisleraren en vrijwilligers van de KNLTB geldt dat zij ook gestraft kunnen 
worden door een tijdelijk of permanent verbod om hun functie uit te oefenen.    
 
Kan ik tegen de opgelegde straf van de tuchtcommissie in beroep gaan? 
Het is mogelijk om bij de raad van beroep in beroep te gaan tegen de uitspraak van de 
tuchtcommissie. De commissie van beroep beoordeelt of de uitspraak van de aanklager in stand kan 
blijven of niet. Het vonnis van de commissie van beroep is onherroepelijk, hier kan geen beroep meer 
tegen worden ingediend. 
 
 
 
 

 


