
Boetebeleid 

Versiebeheer 

Versie Toelichting mutaties Wie 

0.1 Initiële opzet Jaco de Jong 

1.0 Goedgekeurde versie door bestuur Bestuur 

 

Algemene toelichting 

Boetes, opgelegd door de KNZB of door de vereniging (kunnen) worden verhaald op het betreffende 

lid of team.  

Verantwoordelijkheid volgen regels. 

Ieder lid van de vereniging en bond, dient zich volgens de algemeen geldende regels en procedures 

van de vereniging en/of de bond te gedragen. Het niet volgen van deze regels door een individu of 

team, kan een boete tot gevolg hebben. Het is altijd de verantwoordelijkheid van het individu of 

team als de regels worden overtreden. Ook de gevolgen van het overtreden van de regels,  meestal 

in de vorm van een opgelegde boete of straf zijn voor rekening van het individu of team. 

Wat is een boete? 

Een boete is een geldbedrag of een administratie vergoeding als gevolg van een straf of sanctie. Er 

kunnen diversie oorzaken ten grondslag liggen aan het opleggen van sancties of straffen. In de 

meeste gevallen betreft dit het gevolg van een uitsluiting tijdens een waterpolo wedstrijd(tuchtzaak) 

of als gevolg van een ongeoorloofde afwezigheid (niet komen opdagen voor een zwem,- of polo-

wedstrijd) of ongeoorloofd meedoen aan een zwem,- of polo-wedstrijd (andere leeftijdscategorie of 

overschrijding van het maximale aantal wedstrijden in een weekend).  

Wie kan een boete opleggen? 

Zowel de vereniging als de KNZB kunnen een boete of een administratieve vergoeding opleggen aan 

een lid of team.  

Hoe wordt een boete geïnd? 

Zowel boetes opgelegd door de KNZB als door de vereniging, worden door de verenging geëind en 

indien van toepassing aan de KNZB afgedragen. 

Bezwaar 

Bezwaar kan worden aangetekend bij het orgaan wat de boete heeft opgelegd. Als de boete is 

opgelegd door de KNZB, volg dan de procedure van de KNZB.  

Uitzondering 

In uitzonderlijke gevallen kan het bestuur besluiten om een uitzondering te maken en de boete voor 

haar rekening te nemen. 


