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BEGRIPSBEPALINGEN 

De onderstaande begrippen worden genoemd in de statuten van de JBN: 

 Bondsbestuur (artikel 10 t/m 13) 

 Bondsbureau (artikel 2) 

 Commissie (artikel 21) 

 Commissie van beroep (artikel 2, 7 

 en 8) 

 Court of Arbitration for Sport (CAS) 

 (artikel 8) 

 Districtsbestuur (artikel 2) 

 

 JBN (artikel 1) 

 Lid van de JBN (artikel 5) 

 Orgaan van de JBN (artikel 2) 

 Tuchtcommissie (artikel 2, 7 en 8) 

 Vereniging, sportschool of andere 

 rechtspersoon (artikel 5) 

 Vergadering van de bondsraad  

 (artikel 15 t/m 18) 

 

De volgende begrippen worden genoemd in dit reglement: 

 Aangifteformulier 

 Het formulier waarop de aangifte 

wordt gedaan 

 Bestrafte  

 Een lid van de JBN of een orgaan of 

commissie van de JBN, dat/die aange-

klaagd wordt. 

 Bestrafte 

Het lid, orgaan of commissie dat/die 

voor het begaan van een overtreding 

is/wordt bestraft  

 Bestuurlijke macht 

 Het bondsbestuur en een districtsbe-

stuur tezamen of afzonderlijk 

 Betrokkenen 

 Eenieder die participeert in een tucht-

zaak 

 Functie 

 Enige activiteit ten behoeve van de 

JBN of een vereniging, sportschool of 

andere rechtspersoon, welke van an-

dere aard is dan het deelnemen aan 

lessen, trainingen en wedstrijden 

 

 

 Functionaris  

 Een natuurlijk persoon, lid van de 

JBN, die binnen de JBN een functie 

vervult 

 Gemachtigde 

Een meerderjarig natuurlijk persoon 

die bestrafte of klager bijstaat 

 Kamer 

 De leden van de tuchtcommissie of 

van de commissie van beroep van de 

JBN, die een zaak behandelen 

 Klager  

 Degene die de aangifte doet/heeft 

gedaan 

 Partijen 

 Bestrafte en klager  

 Rechtsprekende macht 

 De tuchtcommissie en de commissie 

van beroep van de JBN 

 Wetgevende macht 

 De bondsraad  

 Wrakingskamer 

 De kamer die beslist over een meer-

voudig wrakingsverzoek 

 

  

 

(Daar waar in dit reglement de mannelijke vorm wordt gebruikt wordt ook de vrouwelijke 

vorm bedoeld) 

 

  



 

 

 

 

BondsVademecum hoofdstuk 2.03 - Tuchtreglement Pag. 6/28 -|- 29 november 2014 

Hoofdstuk 1 - Algemene bepalingen 

Artikel 1 - Tuchtreglement 

1. De tuchtrechtspraak binnen de JBN geschiedt zowel door de tuchtcommissie en de 

commissie van beroep van de JBN als door de tuchtcommissie en de commissie van 

beroep van het Instituut Sportrechtspraak. 

2. In dit tuchtreglement wordt alleen de tuchtrechtspraak van de tuchtcommissie en 

van de commissie van beroep van de JBN geregeld. Waar in dit tuchtreglement wordt 

gesproken van de tuchtcommissie en commissie van beroep worden uitsluitend de 

tuchtcommissie en de commissie van beroep van de JBN bedoeld. 

3. Met betrekking tot wijziging of aanvulling van dit reglement is artikel 27 lid 1 t/m 9 

van de statuten van overeenkomstige toepassing. 

Artikel 2 - Bevoegdheid en geheimhouding 

1.  Overeenkomstig artikel 8 lid 3 van de statuten zijn alleen de tuchtcommissie en de 

commissie van beroep bevoegd om naar aanleiding van de in het tuchtreglement 

vermelde overtredingen straffen op te leggen 

2.  Eenieder die betrokken is bij een tuchtzaak dient daarover geheimhouding te bewa-

ren, behoudens over hetgeen bekend is gemaakt  middels de uitspraak. 

Artikel 3 - Commissies 

1. De tuchtcommissie onderzoekt aangiften van leden en/of organen en/of commissies 

van de JBN inzake overtredingen zoals bedoeld in artikel 9 van dit reglement. 

 De tuchtcommissie doet hierover uitspraak en kan daarbij bindend straf opleggen. 

2. De commissie van beroep onderzoekt zaken waarin de tuchtcommissie tot een uit-

spraak is gekomen en waartegen beroep is aangetekend of waarvan om herziening is 

gevraagd. De commissie van beroep komt tot een bindende uitspraak waarin de eer-

dere uitspraak van de tuchtcommissie wordt bevestigd, gewijzigd of vernietigd, dan 

wel wordt terugverwezen naar de tuchtcommissie. 
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Hoofdstuk 2 - Tuchtrechtelijke organisatie 

Artikel 4 - Samenstelling van de commissies 

1. a. De tuchtcommissie en de commissie van beroep bestaan bij voorkeur uit vijf le-

den, doch minimaal uit drie leden. De leden dienen bij voorkeur jurist te zijn. 

  Elke commissie wijst uit haar midden een voorzitter en een plaatsvervangend 

voorzitter aan, die beiden jurist zijn; 

 b. Voor de behandeling van een zaak wijst de betreffende commissie uit haar mid-

den tenminste drie leden aan. Deze leden vormen de kamer die de zaak behan-

delt. 

 c. Indien onvoldoende leden van de betreffende commissie beschikbaar zijn, wordt 

door de voorzitter van de commissie een persoon als lid van die kamer aange-

wezen die lid is van de JBN en die voldoet aan het gestelde in artikel 5. 

2. De kamer wijst uit haar midden een voorzitter aan die verantwoordelijk is voor de 

voortgang van het proces alsmede voor de administratieve afhandeling. Ook wordt 

een plaatsvervangend voorzitter aangewezen. 

3. a. De leden van de tuchtcommissie en van de commissie van beroep worden 

door de bondsraad telkens voor de duur van drie jaar gekozen en treden 

af volgens een rooster. 

 b. Het aftreden geschiedt aan het einde van de kalenderdag, waarop de voorjaars-

vergadering van de bondsraad wordt gehouden. 

 c. Ingeval van een tussentijdse vacature zal de eerstvolgende vergadering van de 

bondsraad in de vacature voorzien.  

  Indien een commissie door enigerlei omstandigheid uit minder dan drie personen 

bestaat wordt een buitengewone vergadering van de bondsraad uitgeschreven.  

 d. De voor een vacature gekozene treedt in functie op de dag na zijn verkiezing en 

treedt af op het tijdstip waarop zijn voorganger zou zijn afgetreden. 

 e. Zowel de kandidaatstelling als de verkiezing van de leden van de tuchtcommissie 

en van de commissie van beroep worden nader geregeld in het huishoudelijk re-

glement. 

4. Ingeval van wraking, zoals bedoeld in artikel 19, of ingeval een lid van de kamer 

meent zelf niet bevoegd te zijn (verschoning) of bij tijdelijke ontstentenis van één 

van de leden wordt dit lid  vervangen overeenkomstig hetgeen is vastgesteld in lid 1 

onder b en c. 

5. De kamer heeft recht zich, na overleg met het bondsbestuur inzake de eventueel 

hiermede verbandhoudende kosten, te laten bijstaan door een deskundige. 

Artikel 5 - Onverenigbaarheden 

1. Het lidmaatschap van de tuchtcommissie en van de commissie van beroep is onvere-

nigbaar met een functie in de bestuurlijke en wetgevende macht van de JBN en met 

een dienstbetrekking binnen de JBN. 

2. Leden van de tuchtcommissie kunnen geen deel uitmaken van de commissie van be-

roep. 
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3. Leden van de commissie van beroep kunnen geen deel uitmaken van de tuchtcom-

missie. 

4. De leden van de tuchtcommissie en de commissie van beroep mogen niet aan de be-

handeling van een zaak deelnemen indien zij bij de zaak betrokken zijn hetzij per-

soonlijk, hetzij als functionaris, hetzij als lid respectievelijk leerling van een vereni-

ging, sportschool of andere rechtspersoon, die bij de zaak betrokken is. 

Artikel 6 - Bevoegdheden commissies 

1. De tuchtcommissie is in eerste aanleg bevoegd kennis te nemen van alle klachten in-

zake overtredingen, zoals bedoeld in artikel 9 

2. a. De commissie van beroep is bevoegd om in beroep kennis te nemen van alle za-

ken welke in eerste aanleg door de tuchtcommissie zijn behandeld. 

 b. De commissie van beroep is tevens bevoegd om in beroep kennis te nemen van 

zaken, welke overeenkomstig het bepaalde in artikel 12 lid 1 door de tuchtcommis-

sie  niet ontvankelijk zijn verklaard. 

 c. De commissie van beroep is voorts bevoegd kennis te nemen van schrif-

telijke vragen en van geschillen omtrent de uitleg van de statuten en de 

reglementen. 

Artikel 7 - Administratieve afhandeling 

1. De administratieve afhandeling van een zaak wordt onder verantwoordelijkheid van 

de  betreffende commissie uitgevoerd door een medewerker van het bondsbureau. 

2. De in lid 1 bedoelde medewerker draagt er zorg voor dat alle betrokkenen alle rele-

vante stukken tijdig toegezonden krijgen. 
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Hoofdstuk 3 - Overtredingen 

Artikel 8 - Voorafgaande bepalingen 

1. Overtredingen in de zin van dit reglement kunnen alleen worden bestraft krachtens 

een voorafgaande, daartoe strekkende bepaling in de statuten of reglementen. 

2.  Indien de in lid 1 bedoelde besluiten of bepalingen worden gewijzigd na het tijdstip 

waarop het feit is begaan, worden de voor bestrafte gunstigste bepalingen toege-

past.  

3.  Bij twijfel over het tijdig inzenden van de in dit reglement  bedoelde correspondentie 

is de in het poststempel vermelde datum beslissend. 

4. Zittingen van tuchtcommissie en van commissie van beroep zijn in beginsel openbaar 

voor leden van de Judo Bond Nederland. 

Artikel 9 - Overtredingen 

1. Als overtredingen in de zin van dit reglement wordt beschouwd elk handelen of nala-

ten dat een schending oplevert van:  

 a. een bepaling in de statuten of reglementen; 

 b. een besluit of bepaling van een orgaan van de JBN. 

2. Voorts wordt als overtreding aangemerkt elk handelen of nalaten, voor zover dit kan 

worden gezien als te zijn voorgevallen in JBN-verband, waarbij een lid zich jegens 

een ander lid, een orgaan, of een commissie niet gedraagt naar hetgeen door de re-

delijkheid en billijkheid wordt verlangd, of waarbij een orgaan of een commissie zich 

jegens een lid, een ander orgaan of commissie zich niet gedraagt naar hetgeen door 

de redelijkheid en billijkheid wordt verlangd. 

3. Iedere schending van een bepaling zoals bedoeld in lid 1 en 2 levert een afzonderlijke 

overtreding op. 

4. Onder overtreding wordt mede verstaan het niet, niet tijdig of in onvoldoende mate 

nakomen van verplichtingen, alsmede het gelegenheid bieden of aansporen tot, het 

vergemakkelijken van of het behulpzaam zijn bij het plegen van een in dit artikel be-

doelde overtreding. 

Artikel 10 - Strafbaarheid 

1. Overtredingen zoals bedoeld in artikel 9 zijn strafbaar. 

2. Voor de in lid 1 bedoelde strafbaarheid van de in artikel 9 bedoelde overtredingen is 

opzet, schuld, nalatigheid of onzorgvuldigheid van bestrafte vereist. 

3. Een vereniging kan verantwoordelijk worden gesteld voor een overtreding die be-

gaan is door haar leden en/of medewerkers die lid zijn van de JBN. 

4. Een sportschool of andere rechtspersoon dan een vereniging kan verantwoordelijk 

worden gesteld voor een overtreding die begaan is door zijn leerlingen en/of mede-

werkers die lid zijn van de JBN. 

5. De leden van een vereniging kunnen verantwoordelijk worden gesteld voor een over-

treding die is begaan door de vereniging. 
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6. De leerlingen van een sportschool of andere rechtspersoon dan een vereniging kun-

nen verantwoordelijk worden gesteld voor een overtreding die is begaan door de 

sportschool of andere rechtspersoon. 

7. Een orgaan of commissie van de JBN kan verantwoordelijk worden gesteld voor een 

overtreding die is begaan door leden van dat orgaan of die commissie. 

8. Ook indien een bestrafte reeds elders ter zake eenzelfde overtreding is bestraft dan 

wel is vrijgesproken, kan krachtens dit reglement alsnog een straf of maatregel wor-

den opgelegd. 
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Hoofdstuk 4 - Het aanhangig maken van een tuchtzaak 

Artikel 11 - Aangifte procedure 

1. a. Elk lid, orgaan of commissie van de JBN is bevoegd ter zake van een door 

hem/haar direct of indirect geconstateerde overtreding, zoals bedoeld in artikel 9, 

waardoor hij/zij rechtstreeks in zijn/haar belang is getroffen en welke is begaan 

door een lid of een orgaan of commissie  van de JBN, aangifte te doen bij de 

tuchtcommissie.  

  In geval van minderjarigheid dient de aangifte gedaan te worden door de wette-

lijke vertegenwoordiger. 

 b. Aangifte moet worden gedaan middels het daarvoor bestemde aangifteformulier. 

Dit formulier moet aangetekend worden opgestuurd naar het bondsbureau. Het 

formulier is verkrijgbaar op het bondsbureau of kan worden gedownload van de 

website van de JBN.  

   Een model van dit aangifteformulier is als bijlage aan dit reglement toegevoegd. 

2. Een afschrift van het aangifteformulier met eventueel daarbij behorende getuigen-

verklaring(en) en overige relevante stukken, wordt door het bondsbureau binnen vijf 

werkdagen na ontvangst gestuurd naar alle leden van de tuchtcommissie.  

3. De tuchtcommissie stelt vast of de aangifte ontvankelijk is en bepaalt tevens of de 

behandeling van de zaak schriftelijk of in een zitting mondeling wordt behandeld. 

Artikel 12 - Ontvankelijkheid 

1. Een aangifte is niet ontvankelijk indien: 

 a. Het aangifteformulier niet volledig is ingevuld of niet door klager is ondertekend. 

 b. Klager over hetzelfde feit eerder aangifte heeft gedaan en deze aangifte inhou-

delijk is behandeld. 

 c. Het feit waarvan aangifte is gedaan niet inhoudt een overtreding zoals bedoeld in 

artikel 9. 

 d. Het lid of het orgaan of de commissie dat/die de aangifte heeft gedaan, dan wel 

de JBN niet rechtstreeks in zijn/haar belang is getroffen.  

 e. De in de aangifte bedoelde overtreding heeft plaatsgevonden meer dan drie 

maanden vóór ontvangst van de aangifte door de tuchtcommissie. Het gestelde 

in artikel 8 lid 3 is van toepassing. 

2. Indien het feit waarvan aangifte wordt gedaan een feit betreft dat een misdrijf ople-

vert, zoals bedoeld in het Wetboek van Strafrecht en dat feit gepleegd is ten aanzien 

van een minderjarige, blijft de aangifte in afwijking van het hiervoor in lid 1 gestelde, 

ontvankelijk zolang het recht tot strafvordering niet door verjaring is vervallen. 

3. Indien een aangifte niet ontvankelijk is wordt dit onder opgave van reden(en) schrif-

telijk medegedeeld aan klager. Daarbij wordt erop gewezen dat  tegen deze be-

slis7sing beroep open staat bij de commissie van beroep.  

 Beroep is niet mogelijk in de situatie zoals bedoeld in lid 1 onder b.  

4. Indien de tuchtcommissie van mening is dat een zaak niet tijdig aanhangig kon wor-

den gemaakt, kan zij bepalen dat die zaak alsnog in behandeling zal worden geno-

men. 
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Artikel 13 - In behandeling nemen 

1. a.  Indien binnen een tijdsbestek van twee maanden meer zaken tegen één bestraf-

te aanhangig zijn gemaakt, kan de voorzitter van de tuchtcommissie respectie-

velijk van de commissie van beroep beslissen dat de zaken door dezelfde kamer 

tegelijk of gevoegd zullen worden behandeld.  

 b. Indien tegen meer personen terzake van dezelfde overtreding zaken zijn aan-

hangig gemaakt, beslist de voorzitter van de tuchtcommissie of de zaken geza-

menlijk of afzonderlijk zullen worden behandeld. 

 c. De overige leden van de betreffende commissie worden hiervan door de voorzit-

ter in kennis gesteld. 

2. a. De voorzitter van de  betreffende kamer verzamelt indien nodig nadere gege-

vens, welke hem ter beoordeling van de gegrondheid van de aangifte dienstig 

voorkomen. Hij kan deze bevoegdheid geheel of gedeeltelijk aan (één van de) 

andere leden van de kamer delegeren. 

 b. Elk lid van de JBN is verplicht alle gevraagde inlichtingen, stukken en gegevens, 

waarover het beschikt, op eerste verzoek ter beschikking te stellen. 

3. a. Behandeling van de zaak vindt niet verder plaats indien de kamer van oordeel is 

dat de aangifte kennelijk ongegrond is. 

 b. Indien de kamer van oordeel is dat de aanklacht slechts gedeeltelijk gegrond is 

bepaalt zij voor welk gedeelte van de aanklacht de zaak in behandeling wordt 

genomen.  

 c. Van deze beslissing wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk kennis gegeven aan 

betrokkenen. In de mededeling vermeldt de kamer dat tegen haar beslissing be-

roep openstaat bij de commissie van beroep.  

4. a. De aangifte geldt als grondslag van de tenlastelegging. 

 b. Als de aangifte ontvankelijk is en de zaak in behandeling wordt genomen wordt 

dit schriftelijk medegedeeld aan betrokkenen.  

 c. De onder b bedoelde mededeling bevat: 

  1. een omschrijving van de overtreding, welke bestrafte ten laste wordt gelegd, 

alsmede een aanduiding van datum (data), tijd(en) en plaats(en) waarop 

deze zou zijn begaan; 

  2. een opgave van de termijn waarbinnen bestrafte een verweerschrift kan in-

dienen; 

  3. het besluit of de zaak schriftelijk wordt behandeld dan wel in een zitting 

mondeling; 

  4. de namen van de leden van de tuchtcommissie die de zaak zullen behande-

len; 

  5. eventueel de namen van de door de kamer opgeroepen getuigen, zoals be-

doeld in artikel 17. 

  Aan beklaagde wordt met de mededeling tevens toegezonden een afschrift van 

het aangifteformulier met eventuele daarbij behorende getuigenverklaring(en) 

en overige relevante stukken. 
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Hoofdstuk 5 - Behandeling van een zaak 

Artikel 14 - Voorbereiding 

1. a. Indien de zaak door de tuchtcommissie of door de commissie van beroep niet 

schriftelijk wordt afgedaan, wordt deze in een zitting mondeling behandeld. 

  De betreffende kamer bepaalt datum en tijdstip waarop en de plaats waar de zit-

ting zal plaatsvinden. 

 b. De schriftelijke behandeling of de zitting moet plaatsvinden uiterlijk twee maan-

den na de datum waarop de aangifte is ontvangen of in beroep is gegaan. Het in 

artikel 8 lid 3 gestelde is van toepassing. 

2. a. Indien de zaak in een zitting mondeling wordt behandeld, roept de kamer die de 

zaak behandelt partijen, alsmede andere personen, waarvan de kamer de ver-

schijning wenselijk acht, schriftelijk op met inachtneming van een termijn van 

ten minste twee weken, de dag van de verzending en die van de zitting niet 

meegerekend. 

  In de oproep worden tevens de plaats waar en de tijd waarop de zitting wordt 

gehouden kenbaar gemaakt. 

  Indien partijen hiermee instemmen of bij spoedeisende zaken, kan de kamer een 

kortere termijn aanhouden. 

 b. Beklaagde en klager kunnen (zelfstandig of door een gemachtigde) binnen vijf 

werkdagen na de dagtekening van de in dit lid onder a bedoelde oproep een met 

reden(en) omkleed schriftelijk en aangetekend verzoek indienen voor uitstel. 

  De kamer beslist op dit verzoek en stelt partijen hiervan in kennis. 

3. a. De zitting is openbaar, tenzij de betreffende kamer anders beslist. De betreffen-

de kamer neemt deze beslissing indien naar haar oordeel het belang van partijen 

of de JBN dit wenselijk maakt. 

 b. Beklaagde en klager kunnen, zelf of door een gemachtigde, om een niet openba-

re zitting verzoeken. 

  De beslissing op het verzoek wordt door de betreffende kamer aan partijen me-

degedeeld. 

4. a. Indien beklaagde een vereniging is, dient deze vertegenwoordigd te worden  

door tenminste één bestuurslid, dat daartoe ingevolge haar statuten bevoegd is 

dan wel dat daartoe door bevoegde bestuursleden gemachtigd is. 

 b. Indien beklaagde een sportschool of andere rechtspersoon dan een vereniging is, 

dient deze vertegenwoordigd te worden door de wettelijke vertegenwoordiger. 

 c. Indien beklaagde een orgaan of commissie van de JBN is, dient dit orgaan of de-

ze commissie vertegenwoordigd te worden door tenminste twee leden van dat 

orgaan of die commissie. 

5. Indien het lidmaatschap van de JBN van klager is beëindigd alvorens de tuchtcom-

missie de zaak in behandeling heeft genomen of heeft afgerond,  wordt -  behoudens 

ingeval van een feit zoals bedoeld in artikel 12 lid 2 -  de aangifte alsnog niet ont-

vankelijk verklaard. Beklaagde wordt hiervan schriftelijk in kennis gesteld. 

6. Indien het lidmaatschap van de JBN van klager is beëindigd na een uitspraak van de 

tuchtcommissie en bestrafte gaat in beroep overeenkomstig het bepaalde in artikel 
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29, zal de commissie van beroep de uitspraak van de tuchtcommissie vernietigen en 

bestrafte vrijspreken, behoudens ingeval van een feit zoals bedoeld in artikel 12 lid 

2. Bestrafte wordt hiervan schriftelijk in kennis gesteld. 

7. a. Indien het lidmaatschap van de JBN van een bestrafte is beëindigd alvorens de 

tuchtcommissie of de commissie van beroep de zaak in behandeling heeft geno-

men of heeft afgerond, worden alle stukken welke op de zaak betrekking hebben 

op het bondsbureau gearchiveerd en aldaar gedurende vijf jaren opgeslagen. In-

dien het echter een feit betreft zoals bedoeld in artikel 12 lid 2 wordt deze ter-

mijn verlengd tot het recht van strafvordering betreffende deze overtreding is 

vervallen. 

 b. Dit wordt vastgelegd in de ledenadministratie van de JBN en indien bestrafte zich 

binnen genoemde termijn opnieuw aanmeldt als lid van de JBN, draagt het 

bondsbureau er zorg voor dat het dossier in handen komt van de betreffende 

commissie. Vervolgens wordt de zaak alsnog in behandeling genomen respectie-

velijk afgerond. 

Artikel 15 - Zitting 

1. De zitting geschiedt op grond van de tenlastelegging zoals bedoeld in artikel 11. 

2. Na de opening van de zitting gaat de voorzitter na wie er aanwezig zijn en of deze 

aanwezigen de presentielijst hebben getekend.  

 Hij bepaalt rekening houdend met het gestelde in artikel 8 lid 4, de voortgang van de 

zitting. 

 Vervolgens wijst hij de aanwezigen op hun rechten en plichten. 

3. a. Partijen alsmede hun gemachtigden, zoals bedoeld in artikel 18 lid 2, mogen de 

gehele zitting bijwonen. 

 b. De voorzitter kan een aanwezige het recht tot het bijwonen van de zitting ont-

nemen, indien zijn gedrag daartoe aanleiding geeft. 

4. a. Indien beklaagde en/of klager niet verschenen is/zijn, gaat de betreffende kamer 

na of de oproep reglementair is geschied. Indien de oproeping niet reglementair 

is geschied of indien de kamer om een andere reden meent dat uitstel van de 

zitting wenselijk is, dan stelt zij de zitting tot een nader te bepalen datum uit, 

van welke datum partijen en de andere belanghebbenden schriftelijk in kennis 

worden gesteld. 

 b. Indien een door de kamer belangrijk geachte getuige niet is verschenen, kan zij 

bepalen dat de zitting geheel of gedeeltelijk zal worden uitgesteld, in welk geval 

een nieuwe oproep zal worden verzonden. 

5. Aan partijen wordt mededeling gedaan van de zakelijke inhoud van alle op de zaak 

betrekking hebbende stukken, voorzover zij daar niet vóór de zitting kennis van heb-

ben genomen. 

6. a. Indien noodzakelijk kan de kamer de tenlastelegging aanpassen. 

 b. De voorzitter doet beklaagde terstond van de onder a bedoelde aanpassing me-

dedeling en deelt beklaagde voorts mede dat deze ook om schorsing van de zitting 

kan verzoeken indien hij meent door de aanpassing aanmerkelijk in zijn verdedi-

ging te worden geschaad. 

  De aangepaste tenlastelegging wordt beklaagde schriftelijk ter hand gesteld. 
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  Ook wordt klager van de aanpassing schriftelijk op de hoogte gebracht. 

 c. Indien beklaagde vanwege de aangepaste tenlastelegging om schorsing van de 

zitting verzoekt, bepaalt de kamer datum en uur waarop de zitting zal worden 

voortgezet.  

 d. Indien beklaagde meent dat de zitting na een korte schorsing kan worden voort-

gezet, schorst de voorzitter de zitting zolang als hij dat nodig acht, waarna de 

zitting wordt voortgezet. 

7. a. Partijen worden tijdens de zitting door de leden van de betreffende kamer on-

dervraagd. Beklaagde krijgt de gelegenheid verweer te voeren. 

 b. Partijen, evenals hun gemachtigden, kunnen de voorzitter van de kamer verzoe-

ken aanvullende vragen te mogen stellen aan beklaagde en/of aan klager. Aan 

dit verzoek wordt voldaan, tenzij de vragen naar het gemotiveerde oordeel van 

de voorzitter niet terzake dienende zijn. 

8. Alvorens de zitting wordt gesloten, wordt aan beklaagde of aan diens gemachtigde 

de gelegenheid gegeven nog tot zijn verweer dienende opmerkingen te maken. 

9. Indien de kamer meent, hetzij tijdens de zitting hetzij na sluiting daarvan, nadere 

gegevens nodig te hebben, kan zij in afwachting daarvan de behandeling schorsen 

dan wel indien de behandeling al gesloten is, die heropenen. 

10. Indien de kamer meent ter beoordeling van de zaak alle benodigde gegevens te heb-

ben verkregen sluit zij de behandeling. 

11. Van een zitting wordt een zakelijke samenvatting gemaakt, die door de voorzitter 

namens de betreffende kamer wordt ondertekend. 

 Op schriftelijk verzoek kan de zakelijke samenvatting ter beschikking worden gesteld 

aan partijen of aan hun gemachtigden. 

Artikel 16 - Toehoorders 

1. Tenzij de voorzitter van de kamer zulks uitsluit, worden toehoorders toegelaten. Het 

bepaalde in artikel 8, lid 4 is van toepassing. 

2. Tenzij de kamer de toehoorder een verklaring vraagt, mag deze tijdens de zitting 

niet het woord voeren en mag hij het vertrek waarin de zitting wordt gehouden ge-

durende de zitting niet zonder toestemming van de voorzitter verlaten. 

Artikel 17 - Getuigen 

1. a. De betreffende kamer is bevoegd getuigen te doen oproepen en horen. 

 b. Partijen kunnen tot uiterlijk twee weken vóór de dag waarop de zitting wordt ge-

houden schriftelijk de namen en adressen van getuigen opgeven aan de kamer, 

met het verzoek deze op te roepen. 

  De kamer kan van de in dit lid gestelde termijn afwijken. 

 c. Indien de kamer bezwaren heeft tegen het horen van een door bestrafte of kla-

ger opgegeven getuige, wordt dit aan beklaagde of aan klager uiterlijk vijf werk-

dagen vóór de zitting schriftelijk en onder opgave van  reden(en) medegedeeld. 

 d. De getuigen worden door de kamer schriftelijk opgeroepen. 

2. a. Leden van de JBN, die als getuigen worden opgeroepen, zijn verplicht te verschij-

nen. 
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 b. De kamer kan ook personen die geen lid zijn van de JBN als getuige doen oproe-

pen. Aan hen wordt schriftelijk medegedeeld dat zij niet verplicht zijn te verschij-

nen, doch dat in geval van verschijning het in lid 4 bepaalde op hen van toepassing 

is. 

3. De kamer kan bepalen dat een deskundige als getuige zal worden gehoord. 

Ook partijen kunnen verzoeken een deskundige als getuige op te roepen, 

waarvoor het bepaalde in lid 1 onder b, c en d overeenkomstig van toe-

passing is. 

4. a. Een getuige is verplicht om naar waarheid te verklaren alsmede om, indien de 

voorzitter dit verlangt, ter bevestiging van de juistheid van zijn verklaring een 

schriftelijke samenvatting ervan met zijn handtekening te bekrachtigen. 

 b. De voorzitter wijst de getuige voorafgaande aan het afleggen van diens verkla-

ring op deze verplichtingen. 

5. a. Behoudens het bepaalde in lid 6 kunnen getuigen uitsluitend tijdens de zitting 

worden gehoord. 

 b. Het verhoor van de getuigen geschiedt in tegenwoordigheid van partijen en hun 

gemachtigden. Zij worden in de gelegenheid gesteld aan de getuigen vragen te 

stellen mits deze vragen, naar het oordeel van de voorzitter van de kamer, ter-

zake dienend zijn. 

 c. Van hun verklaring wordt een schriftelijke samenvatting gemaakt. 

6. a. Indien het een getuige redelijkerwijs onmogelijk is op de zitting aanwezig te zijn, 

kan hij op verzoek van de voorzitter een schriftelijke verklaring opstellen en on-

dertekenen, welke op de zitting wordt voorgelezen en aan de stukken wordt toe-

gevoegd. 

 b. Het bepaalde in lid 4 is ook hier van toepassing. 

 c. Indien beklaagde naar aanleiding van een schriftelijke verklaring, zoals bedoeld 

onder a van dit lid, vragen aan de betreffende afwezige getuige wil stellen en 

deze vragen zijn naar het oordeel van de betreffende kamer terzake dienend, 

dan wordt na het horen van de wel ter zitting verschenen getuigen de zitting ge-

schorst en wordt datum en uur bepaald waarop de zitting zal worden voortgezet, 

tenzij aannemelijk is dat deze getuige niet zal verschijnen. 

7. Indien de zaken niet gevoegd worden behandeld, kunnen beklaagden in elkanders 

zaken als getuigen worden gehoord. 

8. Getuigen mogen de zaak voorafgaand aan hun getuigenis niet (als toehoorder) bij-

wonen. 
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Hoofdstuk 6 - Overige bepalingen met betrekking tot de behande-

ling van een zaak 

Artikel 18 - Verweer/bezwaar/bijstand/uitleg 

1. a. Beklaagde is bevoegd schriftelijk verweer te voeren tegen hetgeen hem ten laste 

is gelegd. Daarnaast kan bekalagde bezwaar maken ingeval tot schriftelijke be-

handeling van de zaak werd besloten. Het verweerschrift en/of het bezwaar 

dient/dienen binnen twee weken na verzending van de mededeling, zoals be-

doeld in artikel 13 lid 4, aangetekend te zijn ingezonden aan het bondsbureau. 

 b. Het onder a bedoelde verweerschrift en eventueel bezwaar worden bij de stuk-

ken gevoegd en kopieën daarvan worden gezonden naar klager. 

2. Een bezwaar tegen het besluit de zaak schriftelijk te behandelen wordt in beginsel 

door de kamer gehonoreerd. 

3. Beklaagde kan zich laten bijstaan door een gemachtigde. Ook klager kan zich laten 

bijstaan door een gemachtigde  

4. In alle gevallen, waarin de toepassing of de uitleg van statuten en/of overige regle-

menten met betrekking tot de te behandelen zaak naar het oordeel van de kamer 

aanleiding geeft tot een verschil van mening, legt de kamer het vraagstuk voor aan 

de commissie van beroep. De uitspraak terzake van de commissie van beroep is bin-

dend. Aan partijen wordt door de commissie van beroep een afschrift van hun oor-

deel toegezonden. 

Artikel 19 - Wraking 

1. Indien één der partijen van mening is dat, ter behandeling van de zaak, één of 

meerdere leden van de kamer die de zaak behandelt daartoe ingevolge het bepaalde 

in artikel 4 niet bevoegd is, dan wel dat van het betreffende lid of betreffende leden 

geen onpartijdige beoordeling en beslissing te verwachten is, kan deze daartegen 

zijn/haar bezwaar (bezwaren) kenbaar maken. 

2. Het wrakingsverzoek dient per aangetekende brief met opgave van reden(en) bin-

nen vijf werkdagen na ontvangst van de mededeling, zoals bedoeld in artikel 13 lid 4 

respectievelijk artikel 29 lid 2 onder e, te worden ingediend bij de kamer die de zaak  

behandelt.  

3. a. Indien de voorzitter van de kamer die de zaak behandelt het wrakingsverzoek 

gegrond acht wordt (worden) het betreffende lid (de betreffende leden) over-

eenkomstig het bepaalde in artikel 4 lid 1 onder b vervangen. 

 b. Indien het wrakingsverzoek de voorzitter van de kamer zelf betreft, beslist de 

plaatsvervangend voorzitter. 

 c. Indien het wrakingsverzoek zowel de voorzitter als de plaatsvervangend voorzit-

ter betreft of alle leden van de betreffende kamer, wordt een wrakingskamer in-

gesteld  bestaande uit drie leden welke voldoen aan het gestelde in artikel 4, 

doch geen deel uitmaken van de betreffende kamer. 

 d. Het besluit dat een wrakingsverzoek gegrond is (inclusief kennisgeving van de 

vervanging van een lid/van leden) dan wel  het besluit dat het wrakingsverzoek 

ongegrond is (zijn), wordt schriftelijk aan partijen medegedeeld 



 

 

 

 

BondsVademecum hoofdstuk 2.03 - Tuchtreglement Pag. 18/28 -|- 29 november 2014 

4. a. Van een uitspraak dat het bezwaar (de bezwaren) ongegrond is (zijn), kan be-

roep worden aangetekend bij de commissie van beroep.  

 b. Van een uitspraak van de commissie van beroep dat het bezwaar (de bezwaren) 

ongegrond is (zijn), staat geen beroep open. 

5. Indiening van bezwaar (bezwaren) heeft geen opschorting tot gevolg van de tenuit-

voerlegging van een voorlopig opgelegde straf. 

6. Indien het bezwaar (de bezwaren) de voorzitter van de kamer die de zaak behandelt 

zelf betreft (betreffen), beslist de plaatsvervangend voorzitter van die kamer over-

eenkomstig het bepaalde in lid 3. 

Artikel 20 - Schorsing, sluiting en heropening van de behandeling 

Voor schorsing, sluiting en heropening van de behandeling wordt verwezen naar artikel 

15. 

 

  



 

 

 

 

BondsVademecum hoofdstuk 2.03 - Tuchtreglement Pag. 19/28 -|- 29 november 2014 

Hoofdstuk 7 – Beraadslaging, bewijs en uitspraak 

Artikel 21 - Beraadslaging 

1. a. De beraadslaging over de tenlastelegging bij een schriftelijke behandeling van 

een zaak geschiedt uiterlijk binnen twee maanden na de datum waarop de aan-

gifte is gedaan respectievelijk waarop beroep is aangetekend.  

 b. Indien een zaak in een zitting mondeling wordt behandeld, geschiedt de beraad-

slaging terstond na het sluiten van de zitting. 

 c. De beraadslaging vindt niet in het openbaar plaats. 

 d. De kamer beslist bij voorkeur unaniem, maar in elk geval met meerder-

heid van stemmen. 

2. a. De kamer grondt haar uitspraak op uitsluitend de stukken en verklaringen 

waar partijen kennis van hebben kunnen nemen, of waarvan de zakelijke 

inhoud door de betreffende kamer ter zitting is medegedeeld. 

 b. Een niet ondertekende getuigenverklaring wordt in de behandeling van 

een zaak niet meegenomen in de beoordeling van de zaak. 

3. Indien de kamer van oordeel is dat de aanklacht gegrond is en de ten laste 

gelegde overtreding bewezen is, bepaalt zij voor welke overtreding welke 

straf wordt opgelegd. 

4. Indien de kamer van oordeel is dat de ten laste gelegde overtreding niet be-

wezen is, wordt de zaak geseponeerd. 

5. Indien de kamer van oordeel is dat de ten laste gelegde overtreding slechts 

gedeeltelijk bewezen is, bepaalt zij welk gedeelte van de  overtreding is be-

wezen en welke straf wordt opgelegd. 

6. De betreffende kamer bepaalt de hoogte van de kosten van de behandeling 

van de zaak. 

 Deze kosten bestaan uit: 

 Reiskosten. Hierbij worden de tarieven aangehouden zoals deze bij de JBN 

worden gehanteerd. Het betreft reiskosten van: 

  a. leden van de commissie; 

  b. partijen en hun gemachtigden; 

  c. getuigen. 

 Aantekenkosten van de correspondentie van partijen 

 Kosten gemaakt door het bondsbureau 

 De in dit lid bedoelde kosten komen bij een strafoplegging ten laste van be-

strafte. In alle overige gevallen komen de kosten ten laste van klager. 

Artikel 22 - Bewijs 

1. Het bewijs wordt geacht geleverd te zijn indien de kamer, met inachtneming van het 

in lid 2 bepaalde, reglementair en overtuigend bewezen acht dat bestrafte een over-

treding, zoals bedoeld in artikel 9, heeft begaan. 

2.  De kamer kan haar bewijs gronden op stukken, verklaringen of opgenomen geluiden 

of beelden, met dien verstande dat het bewijs niet kan worden gegrond op één enkel 

stuk, één enkele verklaring of alleen op geluiden of beelden. 



 

 

 

 

BondsVademecum hoofdstuk 2.03 - Tuchtreglement Pag. 20/28 -|- 29 november 2014 

Artikel 23 - Uitspraak 

1. De betreffende kamer doet uiterlijk één maand na het sluiten van de behandeling 

schriftelijk uitspraak. 

2. In de uitspraak wordt vermeld: 

 datum en tijd 

 naam van beklaagde/bestrafte 

 het ten laste gelegde 

 of er sprake was van een overtreding en indien ja, welke 

 of de aangifte wel of niet gegrond was 

 of de overtreding wel of niet bewezen is 

 of er een straf is opgelegd en indien ja waarvoor en welke 

 indien van toepassing ingeval bestrafte een orgaan of commissie van de JBN is, 

welke maatregelen het orgaan of de commissie moet nemen om de overtreding 

teniet te doen 

 indien van toepassing vanaf welke datum de straf ten uitvoer gelegd zal worden 

 welke eventueel door de vereniging, sportschool of andere rechtspersoon van be-

strafte met betrekking tot bedoelde overtreding reeds ten uitvoer gelegde straf in 

mindering zal mogen worden gebracht 

 hoe hoog de kosten zijn zoals bedoeld in artikel 21 lid 6 en ten laste van wie deze 

kosten komen 

 Alsmede, in geval van een voorwaardelijke strafoplegging: 

 welk deel van de straf voorwaardelijk wordt opgelegd, alsmede ter zake van welke 

overtreding 

 op welke datum de proeftijd zal zijn beëindigd 

 En voorts, indien de zaak vatbaar is voor beroep: 

 binnen welke termijn van de uitspraak in beroep kan worden gegaan 

3. De uitspraken bevatten tevens de overwegingen welke tot de uitspraak hebben ge-

leid. 

4. a. De uitspraken worden per aangetekende brief aan beklaagde/bestrafte en aan 

klager medegedeeld. 

 b. Indien dit door de kamer noodzakelijk wordt geacht, worden de tenlasteleggingen 

en de uitspraken summier gepubliceerd in de officiële mededelingen van de JBN. 

De tenlasteleggingen en uitspraken worden altijd summier gepubliceerd in de jaar-

verslagen van de tuchtcommissie, respectievelijk van de commissie van beroep. 

 c. Indien een besloten zitting heeft plaatsgevonden geschieden de onder b bedoelde 

publicaties zonder vermelding van de namen van partijen. 

  d. De kamer kan besluiten dat de naam van bestrafte en/of van klager niet wordt 

(worden) vermeld in de onder b bedoelde publicatie. 

5. Indien naar hun oordeel daartoe gronden aanwezig zijn, is de kamer bevoegd om, 

met inachtneming van het in lid 1 bepaalde, terstond na de beraadslaging uitspraak 

te doen. 
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Hoofdstuk 8 – Straffen 

Artikel 24 - Straffen 

1. Als straf kunnen worden opgelegd: 

 a. een berisping; 

 b. geldboetes:  

 voor verenigingen, sportscholen en andere rechtspersonen tot een 

maximum van €. 1.400,-- 

 voor natuurlijke personen tot een maximum van €.  230,-- 

 c. het ontnemen van behaalde wedstrijdpunten, het ongedaan maken van behaalde 

resultaten en het ontnemen van eerder toegekende blijken van waardering of 

erkentelijkheid; 

 d. uitsluiting, zoals bedoeld in artikel 25, voor de duur van ten hoogste vijf jaar; 

 e. het tijdelijk of definitief ontzeggen van het recht tot het uitoefenen van één of 

meer functies binnen de JBN en/of in diens  verenigingen, sportscholen of andere 

rechtspersonen, zoals bedoeld in artikel 26;  

 f. schorsing, zoals bedoeld in artikel 27, voor de duur van ten hoogste vijf jaar; 

 g. royement als lid van de JBN; 

2. Ter zake van één overtreding kunnen aan bestrafte meerdere straffen worden opge-

legd, met dien verstande dat een berisping en een royement niet tezamen met een 

andere straf kunnen worden opgelegd en dat een uitsluiting of een ontzegging van 

het recht tot uitoefening van een functie niet tezamen met een schorsing kunnen 

worden opgelegd. 

3. a. Met uitzondering van de in lid 1 onder a en g bedoelde straffen kunnen aan be-

strafte straffen geheel of gedeeltelijk voorwaardelijk worden opgelegd, met dien 

verstande dat de daaraan bij uitspraak te verbinden voorwaarden slechts kunnen 

inhouden het verrichten of nalaten van bepaalde handelingen, alsmede het tref-

fen van maatregelen ter voorkoming van herhaling. 

 b. Aan een voorwaardelijk opgelegde straf wordt een proeftijd verbonden van ten 

hoogste twee jaar, behoudens verlenging zoals bedoeld in lid 4 onder a. 

4. a. Ingeval bestrafte binnen de proeftijd in strijd blijkt te handelen met de hem ge-

stelde voorwaarde(n) kan de aan bestrafte voorwaardelijk opgelegde straf op 

overeenkomstige wijze zoals omschreven in Hoofdstuk 5 worden omgezet in een 

onvoorwaardelijke straf dan wel zijn proeftijd tot ten hoogste drie jaar worden 

verlengd. 

 b. Indien de onder a bedoelde overtreding naar het oordeel van de betreffende ka-

mer van ernstiger aard is dan de overtreding waarvoor eerder een geheel of ge-

deeltelijk voorwaardelijke straf is opgelegd, kan de kamer aan bestrafte, behalve 

het onder a bepaalde, tevens één of meer straffen opleggen zoals bedoeld in lid 

1. In laatst bedoeld geval dient bij de bepaling van de strafmaat rekening te 

worden gehouden met de omzetting van de voorwaardelijke straf in een onvoor-

waardelijke straf. 
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5. a. In afwachting van de behandeling van de zaak, kunnen in ernstige gevallen de in 

lid 1 onder c, e, f en h bedoelde straffen door de voorzitter van de tuchtcommis-

sie voorlopig worden opgelegd. 

  Indien deze bij een spoedeisend geval niet bereikbaar is heeft de plaatsvervan-

gend voorzitter deze bevoegdheid en in geval ook deze onbereikbaar is één van 

de andere leden van de tuchtcommissie. 

  Alle overige leden van de tuchtcommissie worden door hem geïnformeerd over 

de voorlopig opgelegde straf. In die gevallen waarin hij dit noodzakelijk acht, 

kan hij besluiten anderen dan de overige commissieleden op de hoogte te stellen 

van de opgelegde voorlopige straf. Deze berichtgeving zal niet meer informatie 

bevatten dan strikt noodzakelijk. 

 b. Een voorlopige straf kan slechts worden opgelegd voor de duur van de behande-

ling van de zaak en kan voordien door de tuchtcommissie geheel of gedeeltelijk 

worden opgeheven. 

 c. Een voorlopig opgelegde straf komt te vervallen op het moment dat de kamer de 

straf heeft vastgesteld. 

 d. De bestrafte wordt binnen vijf werkdagen vanaf de dag waarop het besluit tot 

oplegging van een voorlopige straf is genomen op de hoogte gesteld van deze 

straf door middel van een aangetekende brief met bericht van ontvangst. Bij de-

ze brief wordt de bestrafte op de hoogte gesteld van hetgeen de voorlopige straf 

inhoudt en wanneer deze straf van kracht wordt.  

 e. De voorzitter van de tuchtcommissie kan in die gevallen waarin hij dit noodzake-

lijk acht, besluiten anderen dan de overige commissieleden op de hoogte te stel-

len van de opgelegde voorlopige straf. Deze berichtgeving zal niet meer informa-

tie bevatten dan strikt noodzakelijk. 

Artikel 25 - Uitsluiting 

1. a. Een uitsluiting van deelname aan wedstrijden kan alleen worden opgelegd naar 

aanleiding van een overtreding van een bepaling van de desbetreffende wed-

strijdreglementen. 

 b. Een uitsluiting van deelname aan andere activiteiten wordt opgelegd voor met 

name in de uitspraak benoemde activiteiten en wel voor de in de uitspraak ge-

noemde tijdsduur. 

2. Onder de in lid 1 onder b bedoelde andere activiteiten worden verstaan alle onder 

auspiciën van de JBN georganiseerde activiteiten, zoals bijvoorbeeld examens, op-

leidingen en stages. 

3. Indien een bestrafte die door zijn vereniging, sportschool of andere rechtspersoon 

ter beschikking is gesteld om uit te komen in een vertegenwoordigend team van de 

JBN en tijdens deze wedstrijd een overtreding begaat kan de hem op te leggen uit-

sluiting alleen betrekking hebben op wedstrijden, waaraan bedoeld vertegenwoordi-

gend team deelneemt. Dit geldt tenzij naar het oordeel van de betreffende commis-

sie bestrafte door zijn overtreding mede de belangen van de JBN of van de in artikel 

4 lid 1 van de statuten bedoelde activiteiten in het algemeen zijn geschaad. 
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Artikel 26 - Ontzegging uitoefening functies 

1. De straf waarbij bestrafte tijdelijk of definitief het recht wordt ontzegd één of meer 

functies, zoals bedoeld in de begripsbepalingen, uit te oefenen kan alleen worden 

opgelegd, indien bestrafte bij de uitoefening van deze functie(s) een overtreding 

heeft begaan. 

2. De ontzegging geldt zowel voor functies waarin men wordt gekozen als voor functies 

waarvoor men wordt benoemd. 

3. Indien de ontzegging de eigenaar, firmant, vennoot of directeur betreft van een bij 

de JBN aangesloten sportschool, respectievelijk de bestuurder betreft van een andere 

rechtspersoon, geldt de ontzegging slechts die aspecten van het eigenaarschap, fir-

ma, vennootschap of directie, respectievelijk het bestuur, die te vergelijken zijn met 

de in lid 1 bedoelde functies. 

4. In de uitspraak wordt bepaald voor welke duur de uitoefening van welke functie aan 

bestrafte is ontzegd. 

Artikel 27 - Schorsing 

1. Een schorsing wordt opgelegd voor een in de uitspraak bedoelde termijn. 

2. a. Gedurende de schorsing kan bestrafte: 

 niet deelnemen aan activiteiten zoals bedoeld in artikel 4 lid 1 van de statu-

ten 

 geen functie vervullen binnen de JBN of in de leden zoals bedoeld in artikel 

5 lid 1 onder a en b van de statuten  

 geen van de aan het lidmaatschap van de JBN verbonden rechten uitoefe-

nen, met uitzondering van het recht om tijdig in beroep te gaan van de hem 

opgelegde schorsing 

 b. Tenzij in de uitspraak anders is bepaald, blijft bestrafte gehouden om 

tijdens zijn schorsing de verplichtingen, die uit het lidmaatschap van de 

JBN voortvloeien, na te komen. 

3. Indien bestrafte behoort tot een vereniging, sportschool of andere rechtspersoon, is 

die vereniging, sportschool of andere rechtspersoon verplicht bestrafte voor de in 

de uitspraak bepaalde termijn tevens te schorsen voor deelname aan de activiteiten 

zoals bedoeld in artikel 4 lid 1 van de statuten. 

4. Indien bestrafte de eigenaar, firmant, vennoot of directeur is van een bij de JBN 

aangesloten sportschool, respectievelijk bestuurder is van een andere rechtsper-

soon, geldt de schorsing slechts die aspecten van het eigenaarschap, firma, ven-

nootschap of directie, respectievelijk het bestuur, die verband houden met de acti-

viteiten zoals bedoeld in artikel 4 lid 1 van de statuten. 

Artikel 28 - Royement 

1. a. Royement kan alleen worden uitgesproken wanneer bestrafte een zeer ernstige 

overtreding heeft begaan, of de JBN op onredelijke wijze heeft benadeeld. 

 b. In afwijking van het bepaalde in artikel 29 lid 2 onder a kan bestrafte binnen 

één maand na ontvangst van de kennisgeving van het royement in beroep 

gaan bij de commissie van beroep. 
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 c. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is bestrafte geschorst. 

2. Indien bestrafte behoort tot een bij de JBN aangesloten vereniging, sportschool of 

andere rechtspersoon, is die vereniging sportschool of andere rechtspersoon ver-

plicht om na kennisneming van het uitgesproken royement bestrafte met onmiddel-

lijke ingang als lid respectievelijk als leerling te schorsen, zoals beschreven in arti-

kel 27, totdat het uitgesproken royement onherroepelijk is geworden. 

 Nadat het uitgesproken royement onherroepelijk is geworden dient de betreffende 

vereniging, sportschool of andere rechtspersoon bestrafte met onmiddellijke ingang 

het lidmaatschap van de vereniging respectievelijk de overeenkomst met de sport-

school of andere rechtspersoon op te zeggen zoals bedoeld in artikel 35 lid 1 onder 

c van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, voor wat betreft deelname aan de activi-

teiten zoals bedoeld in artikel 4 lid 1 van de statuten. 

3. Indien bestrafte de eigenaar, firmant, vennoot of directeur is van een bij de JBN 

aangesloten sportschool, respectievelijk bestuurder van een andere rechtspersoon, 

geldt het royement slechts die aspecten van het eigenaarschap, firma, vennoot-

schap of directie, respectievelijk het bestuur, die verband houden met de activitei-

ten zoals bedoeld in artikel 4 lid 1 van de statuten. 
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Hoofdstuk  9 – Rechtsmiddelen 

Artikel 29 - Beroep 

1. a. Tegen een besluit op bezwaar en tegen een uitspraak van de tuchtcommissie 

kan beroep worden aangetekend bij de commissie van beroep. Het gestelde in 

de artikelen 6, 12, 13, 19, 21 en 23 is van toepassing. 

 b. Van een vrijspraak kan bestrafte niet in beroep komen. 

 c. Uitspraken waartegen niet tijdig beroep is ingesteld zijn onherroepelijk en voor 

alle leden van de JBN bindend. 

2. a. Het beroepsschrift, waarin de gronden waarop het beroep wordt ingesteld wor-

den vermeld, dient per aangetekende brief binnen één maand na de verzending 

van de uitspraak van de tuchtcommissie te zijn ingezonden aan de commissie 

van beroep. 

 b. Afschriften van alle stukken welke op de zaak betrekking hebben worden door 

het bondsbureau binnen vijf werkdagen na ontvangst van het beroepsschrift 

toegezonden aan alle leden van de commissie van beroep, alsmede aan partijen. 

 c. Indien het beroep wordt ingesteld door bestrafte heeft  klager en indien het be-

roep wordt ingesteld door klager heeft bestrafte het recht een aanvullend be-

roepsschrift, respectievelijk verweerschrift in te dienen. Dit aanvullend beroeps-

schrift/verweerschrift moet binnen twee weken na verzending van de onder b 

bedoelde afschriften aangetekend te zijn ingezonden aan de commissie van be-

roep. Klager respectievelijk bestrafte krijgt een afschrift van dit aanvullend be-

roepsschrift/ verweerschrift. 

 d. De betreffende kamer van de commissie van beroep bepaalt of de behandeling 

van de zaak schriftelijk of in een zitting mondeling wordt behandeld.  

 e. Aan partijen wordt schriftelijk medegedeeld of de zaak schriftelijk dan wel in een 

zitting mondeling wordt behandeld. Tevens wordt medegedeeld welke leden van 

de commissie van beroep de zaak in behandeling nemen. 

 f. Indien besloten wordt tot schriftelijke behandeling kan bestrafte verzoeken de 

zaak alsnog in een zitting mondeling te behandelen. 

 Dit verzoek dient schriftelijk en aangetekend binnen twee weken na verzending van 

de onder e bedoelde mededeling aan de kamer die de zaak behandelt te zijn in-

gezonden. 

 Een dergelijk verzoek wordt in beginsel door de betreffende kamer gehonoreerd 

3. Bestrafte is, indien hem terzake van verschillende overtredingen straffen zijn opge-

legd, verplicht in het beroepsschrift te vermelden van welke straf en terzake van 

welke overtreding hij in beroep komt. 

4. Tenzij de kamer anders beslist, wordt de tenuitvoerlegging van een opgelegde straf 

door het instellen van beroep opgeschort. 

5. De kamer is bevoegd de uitspraak in eerste aanleg te bevestigen of te wijzigen, zo-

wel waar het de omschrijving van de overtreding betreft, als waar het de strafmaat 

betreft. 

6. Indien de kamer van oordeel is dat de uitspraak van de tuchtcommissie in stand kan 

blijven, bevestigt zij de uitspraak. 
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7. Indien de kamer van oordeel is dat een uitspraak van de tuchtcommissie niet in 

stand kan blijven, wijzigt zij deze uitspraak of vernietigt zij deze uitspraak, dan wel 

bepaalt zij terzake van welke overtreding welke straf aan bestrafte wordt opgelegd. 

8. Indien de kamer meent dat de uitspraak van de tuchtcommissie gedeeltelijk in stand 

kan blijven, bevestigt zij voor dat gedeelte de uitspraak en wijzigt voor het overige 

de uitspraak. In laatst bedoeld geval kan de commissie van beroep bestrafte ten 

aanzien van met name bedoelde onderdelen vrijspreken of een straf bepalen. 

Artikel 30 - Terugverwijzing 

1. De betreffende kamer van de commissie van beroep is bevoegd een zaak terug te 

verwijzen naar de tuchtcommissie, indien zij meent dat de stukken welke op de zaak 

betrekking hebben niet volledig zijn, alsmede wanneer bij de behandeling in beroep 

nieuwe feiten naar voren worden gebracht welke in eerste aanleg niet zijn onder-

zocht. 

2. De tuchtcommissie fungeert in geval van terugverwijzing als een commissie van on-

derzoek. Zij doet aan de betreffende kamer van de commissie van beroep schriftelijk 

verslag van haar bevindingen, welk verslag bij de stukken wordt gevoegd. Het uitge-

brachte verslag is niet vatbaar voor het tussentijds instellen van beroep. 

3. Tegelijk met haar besluit tot terugverwijzing, zoals bedoeld in lid 1, beslist de kamer 

van de commissie van beroep of de vertraging van de behandeling als gevolg van de 

terugverwijzing een grond oplevert om de tenuitvoerlegging van een al dan niet 

voorlopig opgelegde straf op te schorten. 

4. Ingeval een zaak is terugverwezen, biedt de kamer van de commissie van beroep 

partijen de gelegenheid kennis te nemen van de gronden voor de terugverwijzing en 

desgewenst binnen een door de kamer te bepalen termijn verweer te voeren. 

Artikel 31 - Herziening  

1. Bestrafte kan gehele of gedeeltelijke herziening daarvan verzoeken op grond van fei-

ten en omstandigheden, welke bij bestrafte bij de behandeling niet bekend waren en 

redelijkerwijs bekend hadden moeten zijn of niet ter kennis van de tuchtcommissie 

respectievelijk van de commissie van beroep zijn gekomen en welke geleid zouden 

hebben tot (gedeeltelijke) ongegrond verklaring van de klacht. 

2. a. Het verzoek tot herziening moet schriftelijk en aangetekend worden ingediend 

bij de commissie van beroep, onder overlegging van de beslissing waarvan her-

ziening wordt verzocht. 

  Het verzoek dient een nauwkeurige opgave te bevatten van de nieuwe feiten en 

omstandigheden, waarop het is gegrond, alsmede van de bewijsstukken daar-

van. 

 b. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 lid 1 onder b benoemt de commissie 

van beroep een kamer, die onderzoekt of de feiten en omstandigheden, waarop 

het verzoek is gegrond juist zijn respectievelijk of voldoende kan worden aange-

toond dat aannemelijk is, dat geen of een lichtere straf zou zijn opgelegd indien 

die feiten en omstandigheden bij de behandeling bekend waren geweest. 

 c. Indien het resultaat van dit onderzoek positief is komt de zaak voor een her-

nieuwde behandeling door de commissie van beroep in aanmerking. 
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3. Het bepaalde in Hoofdstuk 5 en 6 is op de hernieuwde behandeling op overeenkom-

stige wijze van toepassing, met dien verstande dat getuigen slechts zullen worden 

gehoord indien en voorzover de commissie van beroep dit ter beoordeling van de 

nieuwe feiten en omstandigheden wenselijk acht. 

Artikel 32 - Gratie 

1. a. In gevallen waarin aan bestrafte een straf met een langere duur dan één jaar is 

opgelegd is bestrafte gerechtigd om, indien tweederde van zijn straf is onder-

gaan, bij het bondsbestuur een schriftelijk verzoek tot gratie in te dienen. Het 

bondsbestuur beslist binnen twee maanden over het verzoek. 

 b. Met uitzondering van zaken met betrekking tot seksuele intimidatie is bestrafte,  

indien hij is geroyeerd, hij gerechtigd vijf jaar na de uitspraak een verzoek tot 

gratie in te dienen overeenkomstig het onder a bepaalde. 

2. Een verzoek tot gratie schort de tenuitvoerlegging van de opgelegde straf 

niet op. 

3. Alvorens over het verzoek tot gratie wordt beslist, hoort het bondsbestuur de com-

missie die de zaak het laatst in behandeling heeft gehad. 

4. Indien gratie wordt verleend, geschiedt zulks immer op voorwaarde dat bestrafte ge-

durende de tijd welke hem kwijtgescholden is zich niet zal schuldig maken aan het 

begaan van een soortgelijke overtreding. Indien bestrafte zich hieraan wel schuldig 

maakt is het bepaalde in artikel 24 lid 4 van overeenkomstige toepassing. 

5. De beslissing op het gratieverzoek wordt bestrafte schriftelijk door het bondsbestuur 

medegedeeld. 
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Hoofdstuk 10 – Tenuitvoerlegging 

Artikel 33 - Tenuitvoerlegging 

 

1. De in dit reglement bedoelde leden, organen en commissies van de JBN alsmede het 

bondsbureau zijn, ieder binnen de kring van hun bevoegdheden, verplicht er voor 

zorg te dragen dan wel er op toe te zien dat opgelegde straffen worden uitgevoerd. 

2. a. De tenuitvoerlegging van een opgelegde straf vangt aan op het moment van de 

uitspraak, tenzij in de uitspraak anders is beslist. De tenuitvoerlegging van een 

overeenkomstig het bepaalde in artikel 24 lid 5 voorlopig opgelegde straf gaat 

onmiddellijk in respectievelijk wordt onmiddellijk opgeschort, tenzij de voorzitter 

van de tuchtcommissie anders bepaalt. 

 b. De opschorting van de tenuitvoerlegging van een opgelegde straf ingevolge het 

bepaalde in artikel 29 lid 4 geschiedt met ingang van de dag dat het beroeps-

schrift door de commissie van beroep ontvangen wordt, tenzij een daartoe 

strekkende schriftelijke mededeling van de commissie van beroep anders be-

paalt. 

3. Wanneer de opgelegde straf bestaat uit een geldboete geschiedt de tenuitvoerleg-

ging door het bondsbureau. 

4. Alle personen en instanties die hiervoor in aanmerking komen, worden op de 

hoogte gesteld van de al dan niet voorlopig opgelegde straf en de opschor-

ting van de uitvoering daarvan. 

5. Indien een straf is opgelegd of bevestigd en bestrafte beëindigt zijn lidmaatschap 

van de JBN en meldt zich na verloop van tijd weer aan, dan zal de resterende straf 

alsnog ten uitvoer worden gelegd. De betreffende kamer herbenoemt zonodig de pe-

rioden en activiteiten waarop de straf betrekking had. In geval van royement is her-

nieuwd lidmaatschap, met inachtneming van het gestelde in artikel 32 lid 1 onder b, 

niet mogelijk. 

6. Het bondsbureau draagt er zorg voor dat gedragingen van bestrafte, zoals bedoeld in 

lid 5, gemeld worden aan de betreffende commissie en het bondsbestuur. 

 

 

 

 

Bijlagen: model van het aangifteformulier. 

 idem digitaal. 

 toelichting op het reglement 

 

 

 

 

 


