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Gevraagd:
1.
2.

Akkoord op voorgestelde wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement
Akkoord op voorgestelde wijzigingen in het Tuchtreglement

Specifiek:
1. Huishoudelijk Reglement:
a. Toevoeging dat overtredingen van FIDE Code of Ethics en Anti-Cheating Guidelines bestraft kunnen
worden.
b. Algemene bepaling over strafbaarheid van ernstig wangedrag
2. Tuchtreglement: Eveneens toevoeging dat overtredingen van FIDE Code of Ethics en Anti-Cheating
Guidelines bestraft kunnen worden.
Verder zijn er enkele tekstuele correcties.

Toelichting
Tijdens het Open Nederlands Kampioenschap Schaken (ONK) 2019 in Dieren is een speler uit het toernooi
verwijderd omdat hij tijdens een partij een mobiele telefoon op het lichaam droeg. De zaak is door het bestuur van
de KNSB aanhangig gemaakt bij de tuchtcommissie. Een beslissing van de tuchtcommissie wordt op korte termijn
(in de loop van november) verwacht.
Bij de voorbereiding van deze tuchtzaak is gebleken dat het Huishoudelijk Reglement (uit 2013) en het
Tuchtreglement (uit 2014) van de KNSB niet meer helemaal actueel zijn. Deze 2 reglementen sluiten niet goed
aan op elkaar en op de huidige Statuten van de KNSB.
In artikel 15.1 van de Statuten staat dat het bestuur bevoegd is sancties op te leggen bij overtredingen, die
worden opgesomd in het Huishoudelijk Reglement. Het bestuur kan deze bevoegdheid ook overdragen aan de
tuchtcommissie (art. 15.2). Bij specifieke overtredingen (seksuele intimidatie, doping, matchfixing) dient het
Instituut Sportrechtspraak te worden ingeschakeld (art. 15.3).
In artikel 17 van het Huishoudelijk Reglement staat een limitatieve opsomming van overtredingen. Dat betreft
overtredingen in de competitie, de jeugdclubcompetitie, Nederlandse jeugdkampioenschappen en bij
contributieheffing. Vals spel e.d., zoals omschreven in diverse FIDE-regels wordt daardoor niet expliciet gedekt.
Hetzelfde geldt voor het tuchtreglement. (Om die reden is de zaak uit het ONK 2019 voorgelegd op algemenere
overwegingen, zoals schadelijk voor de goede naam van de schaaksport.
Met de voorgestelde toevoegingen kan nu gerichter tegen vals spel en ander wangedrag worden opgetreden.

