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TUCHTREGLEMENT 

Vastgesteld door de bondsvergadering van 20 mei 2017,  

inwerkingtredend op 1 juli 2017. 

 

Inleiding 

Dit is het tuchtreglement, zoals bedoeld in artikel 26 van de statuten. Dit reglement legt 

tevens de lijst van mogelijk op te leggen sancties vast, zoals bedoeld in artikel 25, lid 2 van de 

statuten. Ten slotte definieert dit reglement het begrip 'administratief verzuim', zoals bedoeld 

in artikel 21, lid 5 van de statuten. 

 

Artikel 1 Tuchtrechtspraak 

1. De tuchtrechtspraak binnen de bond geschiedt zowel door het tuchtcollege van de bond als 

door de tuchtcommissie en de Commissie van Beroep van het Instituut Sportrechtspraak. 

2. In dit tuchtreglement wordt alleen de tuchtrechtspraak van het tuchtcollege geregeld. Waar 

in dit reglement wordt gesproken van de tuchtcommissie en commissie van beroep worden 

uitsluitend de tuchtcommissie en de commissie van beroep van de bond bedoeld. 

 

Artikel 2 Bevoegdheid  

Het tuchtcollege oordeelt over tuchtrechtelijke overtredingen zoals bepaald in artikel 21 van de 

statuten. Het tuchtcollege oordeelt evenwel niet over: 

a. enig handelen of nalaten van de bondsvergadering, het bondsbestuur, alsmede 

bondsfunctionarissen of commissies die bij of krachtens de statuten door de 

bondsvergadering zijn belast met een nader omschreven taak en waaraan daarbij door de 

bondsvergadering beslissingsbevoegdheid is toegekend, voor zover zij daarbij handelen 

binnen de kring van hun formele bevoegdheid; 

b. geschillen met betrekking tot sponsoring van de bond. Deze geschillen worden bij uitsluiting 

beslecht door arbitrage overeenkomstig het reglement van de Arbitragecommissie 

Sportsponsoring van NOC*NSF en het Genootschap voor Reclame; 

c. overtredingen van een dopingbepaling of betreffende seksuele intimidatie. Deze worden 

berecht door het Instituut Sportrechtspraak met inachtneming van het desbetreffende 

tuchtreglement en van het dopingreglement van het Instituut Sportrechtspraak. 

 

Artikel 3 Aangifte van klachten 

1. Aangifte geschiedt bij de voorzitter van het tuchtcollege door middel van een door het 

tuchtcollege vast te stellen aangifteformulier voor klachten, vergezeld van eventuele 

getuigenverklaringen. Onvolledig ingevulde aangifteformulieren worden, nadat gedurende 

twee weken de gelegenheid is geboden tot aanvulling van de klacht, niet-ontvankelijk 

verklaard. 

2. Klachten over een handelen of nalaten dat langer dan zes weken geleden zou zijn gebeurd, 

zijn niet-ontvankelijk. 

 

Artikel 4 Behandeling van de aangifte 

1. In opdracht van de voorzitter bevestigt het bondsbureau zo spoedig mogelijk de ontvangst 

van een aangifteformulier.  

2. Na het in behandeling nemen van de klacht door de voorzitter wordt een afschrift van het 

aangifteformulier aan de beklaagde en aan de betreffende lidvereniging gezonden. 

3. De beklaagde kan binnen twee weken na verzending van het aangifteformulier aan hem 

door het bondsbureau een verweerschrift indienen bij de voorzitter van het tuchtcollege, 

vergezeld van eventuele getuigenverklaringen. Deze termijn kan op verzoek van de 

beklaagde met twee weken worden verlengd. Nader uitstel wordt niet verleend, behoudens 

bijzondere omstandigheden. 

4. Een afschrift van het verweer wordt terstond aan klager toegezonden. 
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Artikel 5 Uitspraak 

1. Een tuchtcommissie doet waar mogelijk uitspraak op basis van de schriftelijke stukken. 

2. Als daartoe aanleiding bestaat, of als dit door beklaagde binnen één week na verzending 

van het verweerschrift uitdrukkelijk wordt verzocht, gelast de voorzitter van de 

tuchtcommissie een mondelinge behandeling. 

3. De zitting vindt in het openbaar plaats, tenzij de voorzitter van de tuchtcommissie anders 

beslist. 

4. Partijen kunnen tot twee weken vóór de mondelinge behandeling stukken, waaronder 

schriftelijke getuigenverklaringen, aan de tuchtcommissie toezenden. De voorzitter van de 

tuchtcommissie ziet erop toe dat klager en beklaagde over dezelfde stukken beschikken. 

5. Van stukken die niet voorafgaand aan de mondelinge behandeling ter kennis van klager, 

beklaagde en de tuchtcommissie zijn gebracht neemt de tuchtcommissie geen kennis. 

6. De tuchtcommissie doet binnen één maand na ontvangst van het verweerschrift of de 

mondelinge behandeling uitspraak. 

 

Artikel 6 Beroep 

1. Als beklaagde naar het voorlopig oordeel van de voorzitter van het tuchtcollege rechtsgeldig 

beroep heeft ingesteld, formuleert hij binnen twee weken na de schriftelijke kennisgeving 

van het beroep schriftelijk zijn klachten betreffende de uitspraak in eerste aanleg. 

2. De klacht wordt in het beroep in volle omvang behandeld. 

3. Het bepaalde in artikel 4, 5 en 9 is van overeenkomstige toepassing. 

 

Artikel 7 Op te leggen sancties 

1 Aan een lidvereniging kunnen voor een tuchtrechtelijke overtreding, begaan door haar of 

door één van haar verenigingsleden de volgende sancties worden opgelegd: 

- een berisping; 

- een tuchtrechtelijke boete van ten hoogste €250; 

- schorsing voor een periode van ten hoogste vijf jaren; 

- voordracht tot ontzetting (royement) bij het bondsbestuur; en 

- verplichting tot innemen en aan de bond retourneren van de licentie van een 

verenigingslid, indien de tuchtrechtelijke overtreding (tevens) is begaan door dat 

verenigingslid. 

Er kan worden overgegaan tot schuldigverklaring zonder oplegging van straf. 

2 Aan een verenigingslid kunnen de volgende sancties worden opgelegd: 

- een berisping; 

- een tuchtrechtelijke boete van ten hoogste €100 per persoon; 

- schorsing voor een periode van ten hoogste vijf jaren; 

- het tijdelijk of definitief intrekken van zijn licentie; en 

Er kan worden overgegaan tot schuldigverklaring zonder oplegging van straf. 

 

Artikel 8 Administratief verzuim 

1. Een administratief verzuim is een overtreding waarvoor een standaard sanctie is 

vastgesteld. Het tuchtcollege stelt jaarlijks de lijst van administratieve verzuimen en de 

bijbehorende sancties ter vaststelling voor aan het bondsbestuur, waarna dit zorg draagt 

voor publicatie. 

2. Het tuchtcollege mandateert de afhandeling van administratieve verzuimen aan de 

secretaris van het tuchtcollege. De secretaris is slechts bevoegd klachten af te doen waarbij 

geen verweer is ontvangen. Dit mandaat kan te allen tijde door het tuchtcollege worden 

ingetrokken. 

3. Als de secretaris van mening is dat de ernst van de overtreding of de omstandigheden van 

de beklaagde aanleiding zouden kunnen geven tot een hogere dan wel lagere straf, verwijst 

hij de aangifte door naar de voorzitter, die deze als normale aangifte in behandeling neemt. 

4. Tegen uitspraken betreffende verzuimen als bedoeld in artikel 8 lid 1 van dit reglement 

staat geen beroep open. 
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Artikel 9 Overige bepalingen 

1. Als er sprake is van het samenvoegen van klachten, beslist de voorzitter van het 

tuchtcollege over het aanpassen van de termijnen, waarbij de termijnen voor elke 

afzonderlijke klacht nooit korter mogen worden dan in dit tuchtreglement voorgeschreven. 

2. Het tuchtcollege stelt als goede mannen naar redelijkheid en billijkheid zijn procesregels 

vast. Het tuchtcollege richt de procedure zo in dat in ieder geval het beginsel van hoor en 

wederhoor te allen tijde wordt toegepast. 

3. De organen van de bond en de lidverenigingen zijn, ieder binnen hun bevoegdheid, verplicht 

zorg te dragen voor, respectievelijk toe te zien op, de uitvoering en naleving van de 

opgelegde tuchtmaatregelen. 

4. De voorzitter van het tuchtcollege is bevoegd tot het geven van aanwijzingen en opdrachten 

voor de tenuitvoerlegging van een opgelegde maatregel. 

5. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de tuchtcommissie c.q. de 

commissie van beroep c.q. de voorzitter van het tuchtcollege. 


