
  

 

UITSPRAAK 
Tuchtcommissie Koninklijke Wandel Bond Nederland 

Van 11 Maart 2019 

Nummer 2018-1 

 

In de zaak van 

 

WSV Hart van Brabant 

t.a.v. [naam van secretaris van aangeefster], secretaris 

[adres secretaris] 

hierna te noemen: aangeefster 

 

Tegen 

 

[betrokkene] 

[adres betrokkene] 

Hierna te noemen: betrokkene 

 

 

1. De procedure: 

Op 9 oktober 2017 ontving de Koninklijke Wandel Bond Nederland, hierna ook te 

noemen: de Bond via zijn algemene e-mailadres info@kwbn.nl “ter attentie van de 

vertrouwenspersoon” een e-mailbericht namens het bestuur van aangeefster WSV Hart 

van Brabant. In het bericht deelt secretaris [naam van secretaris van aangeefster] 

namens aangeefster mee dat een van haar bestuursleden beledigende e-mailberichten 

heeft ontvangen van betrokkene.  

Op de aard en inhoud wil aangeefster niet ingaan maar aangevers penningmeester, de 

heer [naam van penningmeester van aangeefster], is bereid de zaak verder toe te lichten. 

[naam van penningmeester van aangeefster] is degene aan wie de e-mails van 

betrokkene zijn gestuurd.  

Aangeefster deelt verder mee dat zij heeft besloten om betrokkene uit te sluiten van 

deelname aan haar activiteiten. Van een andere vereniging, Rotterdamse 

Wandelsportvereniging, verder ook te noemen: RWV, heeft aangeefster begrepen dat 

zich dezelfde problemen hebben afgespeeld en dat betrokkene daar ook niet meer 

welkom is. Aangeefster vraagt om een en ander te onderzoeken, om betrokkene het 

lidmaatschap van de Bond te ontnemen en om hem in afwachting daarvan als lid te 

schorsen. 



  

In februari 2018 heeft het secretariaat van de Bond de Tuchtcommissie KWBN, hierna 

ook te noemen: de Tuchtcommissie, benaderd met deze e-mail. Contact op 23 februari 

2018 tussen de voorzitter van de Tuchtcommissie, aangeefster en [naam van 

penningmeester van aangeefster] voor zichzelf, heeft vervolgens geleid tot een te laat 

door [naam van penningmeester van aangeefster] ingediende, en daarom door de 

Tuchtcommissie niet-ontvankelijk verklaarde klacht van [naam van penningmeester van 

aangeefster] voor zichzelf. 

De voorzitter van de Tuchtcommissie heeft vervolgens op 8 mei 2018 aan aangeefster 

gevraagd of zij diens e-mail van 9 oktober 2017 wil zien als aangifte bij de 

Tuchtcommissie, omdat aangeefster immers vraagt om maatregelen die de 

vertrouwenspersoon niet maar de Tuchtcommissie wel bevoegd is te treffen.  

Daarop antwoordt aangeefster positief bij brief van 22 mei 2018. 

Op 5 juni 2018 heeft de voorzitter van de Tuchtcommissie het aangifteformulier 

toegestuurd aan aangeefster. 

Op 30 augustus 2018 is aangeefster eraan herinnerd dat het aangifteformulier nog niet is 

ontvangen. 

Op 14 september 2018 haalt aangeefster de documenten aan (en voegt die nogmaals bij) 

die eerder door [naam van penningmeester van aangeefster] persoonlijk waren 

toegestuurd met zijn te laat ingediende aangifte. 

Op 9 oktober 2018 vraagt de voorzitter van de Tuchtcommissie aangeefster om een door 

de vereniging ingevulde en ondertekende hard copy van een aangifte toe te sturen aan 

het secretariaat van de Tuchtcommissie.  

Bij brief van 18 oktober 2018 op briefpapier van aangeefster en ondertekend door [naam 

van penningmeester van aangeefster] namens aangeefster, wordt het op 12 september 

2018 ondertekende aangifteformulier toegestuurd, met bijlagen.  

Aangeefster beklaagt zich concreet over vijf korte e-mails van betrokkene aan [naam van 

penningmeester van aangeefster], van 4 oktober 2017, tussen 21.36 uur en 22.20 uur.  

De tekst is als volgt: 

21.36 uur: Dat die astmasnol van jou tweede is geworden bij de dames onderstreept dat 

het snelwandelen de aanfluiting is van de Nederlandse Atletiek. 

(21.41 reactie van [naam van penningmeester van aangeefster]: Dit neem ik niet. Nu lig 

je er bij ook helemaal uit. Er is maar een aanfluiting en dat ben je zelf. Dit zijn mijn laatste 

woorden naar jou toe.) 

21.43 uur: Dat wilde ik zo hebben. Pleur op met je Hart van Brabant. […] [voornaam van 

de dochter van de penningmeester van aangeefster] spoort niet. Dat straalt ze aan alle 

kanten uit. 

21.45 uur: Als je naar [voornaam van de dochter van de penningmeester van 

aangeefster] kijkt zie je wat er van komt wanneer [voornaam van de vrouw van de 

penningmeester van aangeefster] door een grote sukkel genaaid wordt. Jij bent een grote 

slappe zak waar ik niets meer mee te maken wil hebben.  

21.57 uur: Ik wil jou nooit meer zien. Zorg er maar voor dat je er niet bent als ik weer 

eens kom trainen in Drunen. 

22.20 uur: Dat [voornaam van de dochter van de penningmeester van aangeefster] niet 

spoort, dat werd voor mij al duidelijk in maart 1994, toen ze de deur voor mij open deed. 

[…] 



  

 

Op 1 november 2018 bevestigt betrokkene de ontvangst van de brief van 30 oktober 

2018 waarin hem 30 dagen gelegenheid wordt geboden voor het indienen van een 

verweerschrift. 

Op 2 november 2018 e-mailt betrokkene een verweerschrift aan de Tuchtcommissie met 

daarbij vier bijlages. Op 5 november 2018 wordt dat verweerschrift nog aangevuld. Kort 

gezegd geeft betrokkene in het verweerschrift aan dat aangeefster ook bij de Atletiekunie 

dezelfde klacht heeft neergelegd. Dat is eind februari 2017 telefonisch besproken met 

een vertegenwoordiger van de Atletiekunie. Over de gewraakte e-mails van begin 

oktober 2017 brengt hij naar voren dat die een reactie zijn op wat hij ervaart als 

pestgedrag vanuit de hoek van (bestuurs)leden van aangeefster. De vrouw van [naam 

van penningmeester van aangeefster] maakte hem bij meerdere gelegenheden uit voor 

gek en voor homofiel en zij doet seksistische uitingen tijdens verschillende 

trainingsevenementen, onder meer op 9 september 2017 en bij een evenement van 

aangeefster begin oktober 2017. Betrokkene ervaart dat als extra pijnlijk omdat hij zich 

ook nadrukkelijk op het verzoek van aangeefster meermaals heeft ingezet als vrijwilliger. 

Het pestgedrag moet hij al jaren dulden. Het bestuur van aangeefster trad nooit op tegen 

de vrouw van [naam van penningmeester van aangeefster] en na de wedstrijd in Tilburg 

begin oktober 2017 kreeg hij ineens de ingeving dat hij van zich af moest bijten en 

schreef hij de bewuste e-mails. 

De eerste bijlage is een brief aan De Rotterdamse Wandelsportvereniging van 1 februari 

2017 van betrokkene waarin hij ingaat op een beslissing van de RWV om hem niet meer 

welkom te heten bij evenementen. Betrokkene geeft aan dat hij al tien jaar bij de RWV 

een intimiderende, lasterlijke sfeer ervaart. Hij geeft vervolgens voorbeelden van hoe hij 

is bejegend en hoe hij dat ervaart.  

De tweede bijlage is een brief van betrokkene van 19 december 2016 aan “[naam 

derde1] en [naam derde2]”. Betrokkene geeft daarin een overzicht van door hem ervaren 

gevallen van nare bejegening bij de RWV. 

De derde bijlage is een e-mail waarin namens het bestuur van de RWV wordt 

meegedeeld  aan betrokkene dat hij niet langer welkom is bij de RWV vanwege e-mails 

van betrokkene die afbreuk doen aan de mogelijkheid dat de ontvangers kunnen sporten 

in een sociaal veilige omgeving. Aan de e-mail hangt een eerdere e-mail van betrokkene 

waarin betrokkene uiting geeft aan een tien jaar lang ervaren intolerantie en smaad.  Hij 

voelt zich bewogen tot stoppen met lopen en tot zelfmoord. 

De voorzitter heeft zich bij de Bond geïnformeerd over het lidmaatschap van aangeefster, 

betrokkene en [naam van penningmeester van aangeefster]. Allen zijn lid van de KWBN. 

 

 

Op 17 december 2018 heeft in het Bondsbureau te Nijmegen een hoorzitting plaats 

gevonden waarbij beide partijen door een kamer van de Tuchtcommissie zijn gehoord en 

op elkaars standpunten hebben kunnen reageren. Aangeefster was daarbij 

vertegenwoordigd door haar penningmeester [naam van penningmeester van 

aangeefster]. 

 

2. De standpunten van partijen: 



  

Het standpunt van aangeefster kan als volgt worden samengevat: 

Betrokkene heeft zeer ernstige beledigingen geuit. [naam van penningmeester van 

aangeefster] heeft die e-mails zelf in zijn e-mailbox ontvangen en hij heeft ze gelezen en 

er aanstoot aan genomen. [naam van penningmeester van aangeefster] is zeer gekrenkt 

door de beledigingen van zijn vrouw en dochter. Betrokkene voelt zich al jaren 

geïntimideerd en ongepast bejegend maar niemand herkent dat. Hij is weliswaar een 

persoon die zich tot het uiterste inzet in het snelwandelen, zowel voor zijn eigen 

prestaties als voor het belang van verenigingen en de medesporters, maar tegelijk uit hij 

zich met zekere regelmaat erg ongepast als reactie op de door hemzelf ingebeelde, door 

hem ervaren pesterijen en intimidaties die hij zich echter vooral inbeeldt. Met die reacties 

veroorzaakt betrokkene onvrede over zijn persoon. Ook de RWV heeft hem vanwege 

zulke ongepaste uitingen zijn lidmaatschap ontnomen en de toegang tot de activiteiten 

van de RWV verboden. Betrokkene heeft bij nog meer verenigingen hetzelfde probleem 

door zijn manier van reageren op wat hij zich inbeeldt. Het is ook onverdiend dat [naam 

van penningmeester van aangeefster] zo is beledigd, want hij heeft betrokkene lang een 

hand boven zijn hoofd gehouden en hem ook in persoonlijk moeilijke tijden bijgestaan. 

Betrokkene moet door de Bond geroyeerd worden. 

Het standpunt van betrokkene kan als volgt samengevat worden: 

Betrokkene erkent dat hij begin oktober 2017 de bewuste e-mails geschreven heeft. Ze 

waren ook bedoeld voor [naam van penningmeester van aangeefster]. De in de e-mails 

genoemde [voornaam van de vrouw van de penningmeester van aangeefster] is de 

echtgenote van [naam van penningmeester van aangeefster], [voornaam van de dochter 

van de penningmeester van aangeefster] is de dochter van [naam van penningmeester 

van aangeefster]. Over het royement van RWV zegt betrokkene dat RWV geen 

behoorlijke procedure heeft gevolgd en ook nooit behoorlijk openheid heeft gegeven over 

het waarom. Een bestuurslid en leden van aangeefster hebben hem beledigd. Het zijn 

forse teksten maar hij voelde zich dan ook ernstig geschoffeerd door leden van 

aangeefster. Het is vervelend dat het zo is gelopen, het had ook anders gekund. Wat de 

Atletiekunie betreft, die heeft hij beterschap beloofd. Als hij door de KWBN geroyeerd zou 

worden, dan zou hij dat ervaren als een structurele voortzetting van het pesten. Bij veel 

verenigingen ervaart hij trouwens helemaal niets negatiefs. Dat is vooral anders bij 

aangeefster. 

Na sluiting van het onderzoek heeft de Tuchtcommissie aangekondigd dat zij binnen 

enkele weken uitspraak zal doen. [naam van penningmeester van aangeefster] heeft 

toegezegd dat hij nog een machtiging zal toesturen van het bestuur van aangeefster, 

zodat blijkt dat hij gemachtigd was om aangeefster ter zitting te vertegenwoordigen. 

 

3. Overwegingen van de Tuchtcommissie: 

Ter beoordeling staan de gedragingen die, naar het oordeel van de Tuchtcommissie, 

kennelijk betreffen een handelen als bedoeld in artikel 8 van het Tuchtreglement KWBN, 

hierna ook te noemen: het Tuchtreglement, met name zoals onder 1 of 4 van dat artikel is 

bedoeld. De Tuchtcommissie acht zichzelf daarom bevoegd deze zaak te beoordelen. 

Aangeefster en betrokkene zijn lid van de Bond. De klacht van aangeefster is binnen zes 

maanden na de gedraging bij het Bondsbureau ontvangen, zodat die tijdig is ingediend. 



  

Een voldoende machtiging voor [naam van penningmeester van aangeefster] is inmiddels 

ook ontvangen. De aangifte is daarom ontvankelijk. 

De gedragingen zijn komen vast te staan. Ofschoon de gedragingen zijn begaan door e-

mails van betrokkene aan [naam van penningmeester van aangeefster], zijn deze niet te 

beschouwen als louter in de privésfeer. Ze zijn naar het oordeel van de Tuchtcommissie 

gedragingen die zijn begaan in het kader van de wandelsport.  

Op grond van artikel 8, onder 1, f, van de Statuten van de Bond, zijn leden van de Bond 

verplicht om zich tegenover de leden te onthouden van elke vorm van ongewenst gedrag. 

Onder ongewenst gedrag wordt onder meer verstaan: directe of indirecte ongewenste 

uitlatingen en/of handelingen, die tot uiting komen in verbaal, non-verbaal, fysiek of 

psychisch gedrag jegens een persoon, dat door deze als ongewenst en ongewild wordt 

ervaren en een inbreuk vormt op diens integriteit en/of persoonlijke levenssfeer. De 

Tuchtcommissie oordeelt dat de gedragingen ongewenst gedrag zijn in de zin van artikel 

8, onder 1, f van de Statuten van de Bond. De Tuchtcommissie overweegt daartoe in het 

bijzonder dat de teksten beledigend van aard zijn. En ook al betreffen ze vooral de vrouw 

en dochter van [naam van penningmeester van aangeefster], ze zijn daarmee ook 

beledigend voor [naam van penningmeester van aangeefster] als lid van de Bond. Ook 

bevat één van de e-mails een voor aangeefster denigrerende tekst. Omdat [naam van 

penningmeester van aangeefster] bestuurslid is van aangeefster raken de gedragingen 

ook aangeefster. 

De Tuchtcommissie overweegt dat [naam van penningmeester van aangeefster] er als lid 

en als bestuurslid van aangeefster recht op heeft om gevrijwaard te blijven van dergelijke 

uitlatingen over hemzelf, zijn vrouw, zijn dochter of zijn vereniging bij het beoefenen van 

de wandelsport en het uitoefenen van een bestuursfunctie bij aangeefster. Aangeefster 

heeft er ook recht op en belang bij dat haar bestuursleden niet worden beledigd door 

andere leden van de Bond in het kader van de wandelsport. Ook hoeft aangeefster niet te 

dulden dat zijzelf wordt beledigd. 

 

4. De op te leggen straf: 

Voor wat de op te leggen straf of maatregel betreft overweegt de Tuchtcommissie het 

volgende. 

De gedragingen zijn in het bijzonder voor [naam van penningmeester van aangeefster] 

grievend. De gedragingen zijn anderzijds op slechts één avond, in minder dan één uur, 

begaan. Ze zijn niet in het openbaar gedaan. Over de aanleiding kan de Tuchtcommissie 

geen goed oordeel vormen, nu partijen verschillen over de vraag of betrokkene zelf ook 

al jarenlang met enige regelmaat onheus wordt bejegend. Ook is onduidelijk of [naam 

van penningmeester van aangeefster] en aangeefster daar dan zelf al of niet actief of 

passief een rol in spelen. De sfeer waarin de eventuele aanleiding gezocht moet worden 

is hoe dan ook niet breder dan die van de beleving van betrokkene en het handelen of 

nalaten van [naam van penningmeester van aangeefster], zijn familieleden en  

aangeefster. Echter, of er nu wel of niet een jarenlang voortdurende situatie van pesterij, 

discriminatie, intimidatie en van niet ingrijpen door aangeefster was zoals betrokkene 

stelt: de gedragingen van betrokkene zelf zijn hoe dan ook volstrekt onacceptabel.  

De Tuchtcommissie kent uitdrukkelijk geen gewicht toe aan het eerdere royement bij 

RWV omdat de Tuchtcommissie geen oordeel kan vormen over de vraag of de procedure 



  

die daartoe leidde, zorgvuldig genoeg is geweest, nu betrokkene dat betwist. De 

Tuchtcommissie acht het niet opportuun daarnaar afzonderlijk onderzoek in te stellen. 

Wat bij de Atletiekunie is gebeurd, is ook onvoldoende komen vast te staan. Ook 

daarnaar zal de Tuchtcommissie geen afzonderlijk onderzoek instellen. 

De Tuchtcommissie stelt verder vast dat de gedragingen zich hebben afgespeeld binnen 

de beperkte kring. Afgezien van andere bestuursleden van aangeefster is niet duidelijk of 

er nog meer mensen getuige zijn van deze gedragingen. Ook als er grotere 

ruchtbaarheid aan de gedragingen wordt gegeven, is niet aannemelijk dat de impact op 

derden groot zal zijn. 

De Tuchtcommissie stelt verder vast dat betrokkene in een groot deel van Nederland 

zeer actief het (snel)wandelen beoefent, zowel binnen als buiten verenigingsverband. Hij 

heeft daarom een meer dan gemiddeld belang bij zijn lidmaatschap van de Bond. 

De Tuchtcommissie heeft reden om aan te nemen dat betrokkene van deze ervaring 

heeft geleerd en dat betrokkene in de toekomst op andere wijze zal omgaan met de door 

hem als negatief ervaren bejegening.  

Dit is de eerste zaak van deze Tuchtcommissie waarin zij tot strafoplegging komt. Zij 

heeft daarom nog geen eigen kader waarbinnen de op te leggen straf aan die van 

soortgelijke zaken kan worden gerelateerd.  

Gelet op al wat hiervoor is overwogen, en niettegenstaande het feit dat betrokkene door 

aangeefster reeds is verboden om deel te nemen aan activiteiten van aangeefster, zal de 

door de Tuchtcommissie op te leggen straf betrokkene met name daar treffen waar zijn 

gedragingen impact hebben gehad, te weten binnen de sfeer van aangeefster. De 

Tuchtcommissie is van oordeel dat de gedragingen van onvoldoende gewicht zijn om een 

straf op te leggen die betrokkene ook raakt buiten het verband van aangeefster zoals 

aangeefster had gewenst. 

Naar het oordeel van de Tuchtcommissie is het daarom passend om betrokkene, 

overeenkomstig de in artikel 14 juncto artikel 15, derde lid, van het Tuchtreglement 

genoemde mogelijkheden, de navolgende straf op te leggen. 

 

5. Beslissing: 

De Tuchtcommissie 

Stelt vast dat betrokkene zich met zijn e-mails van 4 oktober 2017 aan [naam van 

penningmeester van aangeefster] niet heeft gehouden aan zijn verplichting om zich te 

onthouden van voor andere leden ongewenst gedrag, zoals bedoeld in artikel 8, eerste lid 

onder f, van de statuten van de Bond; 

Legt de straf op dat zij betrokkene uitsluit van deelname aan bepaalde activiteiten van de 

Bond, te weten alle activiteiten, die al of niet onder de Bond worden georganiseerd of 

medegeorganiseerd door aangeefster, ook indien die activiteit wordt medegeorganiseerd 

door een andere vereniging die lid is van de Bond, gedurende een termijn van twee jaar 

vanaf het onherroepelijk worden van deze uitspraak. 

Bepaalt dat de kosten van de behandeling van de zaak voor rekening van de Bond 

komen. 

Bepaalt dat publicatie van deze uitspraak zal geschieden met anonimisering van de 

persoonsgegevens van betrokkene, nu aangeefster en [naam van penningmeester van 

aangeefster] de naam kennen en de Tuchtcommissie onvoldoende belang ziet in een 



  

wijdere bekendmaking ervan in publicaties door de Bond. Ten overvloede merkt de 

Tuchtcommissie op dat het aangeefster vrij staat binnen haar kring een passende 

bekendheid te geven aan de uitspraak. 

Zoals op 11 maart 2019 besloten, in het bijzijn van A. van der Meer-Gertsen, secretaris, 

door de Tuchtcommissie, in een kamer die is samengesteld uit mr J.A.J. van Zoest, 

voorzitter, H.J. Pots, lid, mr F.C. Berg, lid, en ondertekend door de voorzitter.   

 

Rechtsmiddelenclausule: 

Betrokkene en aangeefster kunnen tegen deze uitspraak beroep instellen binnen dertig 

dagen na ontvangst van deze uitspraak. Beroep wordt ingesteld door het schriftelijk 

indienen van een beroepschrift per aangetekende brief met bericht van ontvangst. Het 

beroepschrift wordt ingediend bij de secretaris van de commissie van beroep. In het 

beroepschrift dient te worden vermeld waarom het beroep is ingesteld. 

 

Het adres van het secretariaat van de Commissie van Beroep is: 

Secretariaat Commissie van Beroep KWBN                                                                                                                              

Ter attentie van mw. A. van der Meer-Gertsen                                                                                                                 

Postbus 1020                                                                                                                                                                   

6501 BA Nijmegen 

 

 


