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AFDELING  I - ALGEMENE BEPALINGEN 

 

Artikel 1 

ALGEMEEN 

a. In dit reglement wordt verstaan onder: 

1. aangifte   :  de oorspronkelijke of de nadien gewijzigde 

aangifte; 

2. begeleider   : degene die een sporter en/of team begeleidt 

en/of voor die begeleiding verantwoordelijk is 

(waaronder in ieder geval begrepen het 

trainen, coachen, managen en/of verzorgen) 

op en rondom de plaats waar de 

sportbeoefening of de voorbereiding daarop 

plaatsvindt. Onder sportbeoefening is in de 

definitie begrepen zowel de sportactiviteiten 

als alle activiteiten die een direct relatie met 

die sportbeoefening hebben; 

3. bestuur    : het bestuur van de bond; 

4. betrokkene   : degene die verdacht wordt van een strafbaar 

feit, tegen wie door het bestuur een 

ordemaatregel is genomen, tegen wie aangifte 

is gedaan of die beroep heeft ingesteld tegen 

een uitspraak van de tuchtcommissie; 

5. bond    : de Koninklijke Nederlandse Cricket Bond; 

6. bondsscheidsrechters  : diegenen die krachtens het bepaalde in het 

competitiereglement als zodanig worden 

aangemerkt; 

7. clubleden   : zij die lid zijn van een lid als bedoeld in 

artikel 4 lid 2 van de statuten 

8. commissie   : de tuchtcommissie en/of de commissie van 

beroep  

9. commissie van beroep  : de commissie als bedoeld in artikel 14 lid 1 

sub b van de statuten, waaronder zo nodig 

begrepen de kamer seksuele intimidatie van 

die commissie en haar kamervoorzitter; 

10. competitiereglement  : het competitiereglement als bedoeld in artikel 

19 van het huishoudelijk reglement; 

11. competitiewedstrijden  : wedstrijden gespeeld in een competitie als 

bedoeld in artikel 17 lid 1 onder a van het 

huishoudelijk reglement; 

12. dopingreglement  : het dopingreglement van de bond, 

13. dopingzaken   : zaken die aanhangig worden gemaakt op 

grond van het dopingreglement. 

14. huishoudelijk reglement : het huishoudelijk reglement van de bond; 

15. kamer seksuele intimidatie : de kamer seksuele intimidatie van de 

tuchtcommissie of van de commissie van 

beroep; 

16. kamervoorzitter   : de voorzitter van een kamer van de 

tuchtcommissie of van de commissie van 

beroep; 
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17. leden    : de leden als bedoeld in artikel 4 lid 2 van de 

statuten; 

18. spelreglement   : het spelreglement als bedoeld in artikel 19 

van het huishoudelijk reglement; 

19. partijen    : degene die aangifte heeft gedaan en/of de 

betrokkene; 

20. registratiekamer van  

 NOC*NSF   : de kamer die bij NOC*NSF belast is met het 

beheer van het registratiesysteem seksuele 

intimidatie; 

21. registratiesysteem seksuele  

 intimidatie   : het door NOC*NSF beheerde systeem waarin 

daarvoor in aanmerking komende uitspraken 

van de tuchtcommissie of van de commissie 

van beroep dan wel van de strafrechter, die 

betrekking hebben op een vastgestelde 

overtreding ter zake van seksuele intimidatie 

in relatie tot sportbeoefening binnen het 

verband van de bond, worden opgenomen; 

22 scorer    : eenieder die als scorer optreedt bij een 

wedstrijd, 

23. speler    : eenieder die deel uitmaakt van een team; 

24. Spirit of Cricket  : de Spirit of Cricket zoals beschreven in 

artikel 1a; 

25 . statuten    : de statuten van de bond; 

26. strafbare feiten   : de feiten als bedoeld in artikel 18 lid 4 van de 

statuten, waaronder tevens verstaan wordt 

ieder handelen in strijd met de Spirit of the 

Game; 

27. team    : een team van een lid dat uitkomt in enige 

door, namens of onder auspiciën van de bond 

georganiseerde wedstrijd; 

28. tuchtcommissie   : de commissie als bedoeld in artikel 14 lid 1 

sub a van de statuten, waaronder zo nodig 

begrepen de kamer seksuele intimidatie van 

die commissie en haar kamervoorzitter; 

29. wedstrijden   : cricketwedstrijden georganiseerd door, 

namens of onder auspiciën van de bond, een 

organisatie waarbij de bond is aangesloten of 

door een lid; 

b. In dit reglement wordt, voor zover niet anders bepaald, onder schriftelijk tevens verstaan  

e-mail. 

c. Voor zover zij niet reeds als clublid gehouden zijn aan de statuten en reglementen van de 

bond, worden geacht zich aan de statuten en reglementen van de bond te hebben 

onderworpen: bondsscheidsrechters, scorers, begeleiders en de leden van enige statutaire- of 

bestuurscommissie van de bond. 

d. Al hetgeen voorvalt vanaf de aanvang van de toss tot een half uur na afloop van de wedstrijd, 

wordt geacht plaatsgevonden te hebben tijdens de wedstrijd. 
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e. Het bestuur kan de uitvoering van de hem uit hoofde van dit reglement toekomende rechten, 

plichten en bevoegdheden opdragen aan één of meer van zijn leden, dan wel mandateren of 

delegeren aan één of meer derden, dan wel een combinatie daarvan.  

 

Artikel 1a 

SPIRIT OF CRICKET  

1. Cricket is een spel dat veel van zijn unieke aantrekkelijkheid dankt aan het feit dat het niet  

alleen gespeeld moet worden volgens de Laws (de spelregels), maar ook dat het gespeeld 

moet worden in de Spirit of the Game (de Geest van het Spel). 

Iedere handeling die gezien kan worden als een affront van deze Spirit is een belediging van 

het spel zelf. De primaire verantwoordelijkheid voor de handhaving van fair play ligt bij de 

aanvoerders. 

2. Er zijn twee Laws die de verantwoordelijkheid voor het gedrag van de teams duidelijk bij de 

aanvoerder leggen. 

De verantwoordelijkheid van aanvoerders. 

De aanvoerders zijn te allen tijde verantwoordelijk om er voor te zorgen dat het spel gespeeld 

wordt in de Spirit of the Game en de tradities van het spel alsook volgens de Laws. 

Het gedrag van spelers 

Wanneer een speler nalaat de instructies van een scheidsrechter op te volgen, in woord of 

gebaar een handeling van een scheidsrechter bekritiseerd bekritiseert, aangeeft het met een 

scheidsrechter niet eens te zijn (“showing dissent”), dan wel in zijn algemeenheid zich 

gedraagt op een manier die het spel in opspraak kan brengen, dan zal de betreffende 

scheidsrechter dit in eerste instantie mededelen aan de andere scheidsrechter en aan de 

aanvoerder van de speler, en deze laatste opdragen daartegen op te treden.  

3. Fair en unfair play 

Volgens de Laws zijn de scheidsrechters de enige beoordelaar van fair en unfair play. 

De scheidsrechter mag op ieder moment ingrijpen en het is de verantwoordelijkheid van de 

aanvoerder om op te treden wanneer dat verlangd wordt. 

4. De scheidsrechters zijn bevoegd om in te grijpen in geval van:  

- het verspillen van tijd, 

- het beschadigen van de pitch, 

- het gevaarlijk of unfair bowlen, 

- het manipuleren van de bal, 

- iedere andere handeling die zij unfair achten. 

5. De Spirit of the Game betekent respect voor: 

- de tegenstanders, 

- de eigen aanvoerder een teamgenoten, 

- de rol van de scheidsrechters, 

- het spel en zijn traditionele waarden. 

6. Het is in strijd met de Spirit of the Game: 

- om een beslissing van een scheidsrechter in woord, gedrag of gebaar te betwisten, 

- om grof, beledigend, grievend of krenkend taalgebruik te gebruiken tegen een 

tegenstander of een scheidsrechter, 

- om zich over te geven aan bedrog of enige bedrieglijke handelingen, zoals 

a. appelleren, wetende dat de batsman niet uit is, 

b. op een agressieve manier op een scheidsrechter toelopen tijdens het 

appelleren, 

c. trachten een tegenstander af te leiden hetzij verbaal hetzij door intimidatie 

met voortdurend handgeklap of onnodig geluid onder het mom van 

enthousiasme of aansporing van zijn eigen team. 
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7. Geweld 

Geen enkele vorm van geweld hoort thuis op het speelveld. 

8. Spelers 

De aanvoerders en scheidsrechters zetten tezamen de toon voor het verloop van de cricket 

wedstrijd. Iedere speler wordt geacht daar een belangrijke bijdrage aan te leveren.  

 

Artikel 1b 

VERANTWOORDELIJKHEID 

1. a. De aanvoerder van een team is er verantwoordelijk voor dat de spelers en begeleiders 

van het team zich tijdens wedstrijden gedragen in overeenstemming met de Spirit of 

the Game, zich onthouden van strafbare feiten en de reglementen van de bond 

naleven.  

b. Indien tijdens een wedstrijd één of meer spelers en/of begeleiders zich niet in 

overeenstemming met de Spirit of the Game gedragen, strafbare feiten plegen of de 

reglementen van de bond niet naleven, dan kan  de aanvoerder daarvoor persoonlijk 

bestraft worden, zulks naast een eventuele bestraffing van de individuele spelers en/of 

begeleiders dan wel het (gehele) team.  

2. a. Een lid is er verantwoordelijk voor dat de voor hem uitkomende teams, en de spelers 

en begeleiders van die teams, zich tijdens wedstrijden gedragen in overeenstemming 

met de Spirit of the Game, zich onthouden van strafbare feiten en de reglementen van 

de bond naleven. 

b. Indien tijdens een wedstrijd één of meer spelers en/of begeleiders zich niet gedragen 

in overeenstemming met de Spirit of the Game, strafbare feiten plegen of de 

reglementen van de bond niet naleven, dan zal het lid daarvoor bestraft worden, zulks 

naast een eventuele bestraffing van de individuele spelers en/of begeleiders dan wel 

het (gehele) team.  

3. Aanvoerders en leden kunnen zich niet van deze verantwoordelijkheid disculperen. Opzet, 

schuld of nalatigheid van een aanvoerder of lid behoeft niet te worden aangetoond. 

 

 

AFDELING  II – TUCHTRECHT ALGEMEEN 

 

Artikel 2 

AANGIFTE 

1. Aangifte van strafbare feiten kan worden gedaan door  

- de leden van de in artikel 14 lid 1 van de statuten genoemde commissies,  

- de leden,  

- die bondsscheidsrechters, clubscheidsrechters  en clubleden die de strafbare feiten 

hebben zien plegen of daarvan kennis dragen. 

2. De aangifte moet, op straffe van niet-ontvankelijkheid, schriftelijk en binnen tien dagen nadat 

de aangever van het strafbare feit kennis heeft gekregen of redelijkerwijs kennis had kunnen 

krijgen, geschieden bij de secretaris van de tuchtcommissie (per adres Bondsbureau) en dient 

een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving te bevatten van de aard van de strafbare feiten, de 

plaats en het tijdstip waarop deze zouden zijn begaan, alsmede van de namen van de 

betrokkene en van eventuele getuigen.  
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3. Aan het doen van een aangifte zijn kosten verbonden. 

De kosten bedragen € 100,-- (honderd euro) indien de aangifte wordt gedaan door een lid van 

de bond en bedragen € 50,-- (vijftig euro) indien de aangifte wordt gedaan door een 

natuurlijke persoon. 

De tuchtcommissie maakt geen begin met de behandeling van enige aangifte zolang de 

verschuldigde kosten niet zijn bijgeschreven op één van de rekeningen van de bond, zulks 

evenwel met dien verstande dat de tuchtcommissie een aangifte niet ontvankelijk verklaart 

indien bedoelde kosten binnen twee weken nadat de aangifte is gedaan niet zijn voldaan. 

Indien de aangifte leidt tot een vervolging, zullen de bedoelde kosten geheel door de bond 

worden gerestitueerd. 

4. Aan het doen van een aangifte door  

- een lid van de in artikel 14 lid 1 van de statuten genoemde commissies wegens een 

strafbaar feit waarvan dat lid kennis heeft genomen in zijn hoedanigheid van lid van 

de betreffende commissie, 

- een clubscheidsrechter wegens een strafbaar feit dat hij tijdens een door hem geleide 

wedstrijd, waarvoor hij door het bestuur van zijn vereniging was aangewezen, heeft 

waargenomen.  

zijn geen kosten verbonden. 

 

Artikel 2a 

AANGIFTE DOOR BESTUUR 

1. a. Aangifte van strafbare feiten kan worden gedaan door het bestuur.  

b. Aangifte van strafbare feiten  

- die door een bondsscheidsrechter zijn waargenomen  tijdens een door hem 

geleide wedstrijd, waarvoor hij van bondswege was aangewezen, ,  

- waarvan een lid van een bestuurscommissie heeft kennisgenomen in zijn 

hoedanigheid van lid van de betreffende commissie,  

geschiedt door het bestuur. 

2. De aangifte moet, op straffe van niet-ontvankelijkheid, schriftelijk en binnen één maand nadat 

het bestuur van het strafbare feit kennis heeft gekregen of redelijkerwijs kennis had kunnen 

krijgen, geschieden bij de secretaris van de tuchtcommissie (per adres Bondsbureau) en dient 

een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving te bevatten van de aard van de strafbare feiten, de 

plaats en het tijdstip waarop deze zouden zijn begaan, alsmede van de namen van de 

betrokkene en van eventuele getuigen.  

3. Aan het doen van een aangifte door het bestuur zijn geen kosten verbonden. 

 

Artikel 3 

VERVOLGING 

1. De tuchtcommissie beslist op basis van de aangifte of tot vervolging zal worden overgegaan 

en stelt in het bevestigende geval de telastlegging op. 

2. De tuchtcommissie stelt degene jegens wie tot vervolging van een strafbaar feit is besloten 

daarvan in kennis en zendt een afschrift van de kennisgeving aan het bestuur. 

3. Deze kennisgeving geschiedt schriftelijk en omvat: 

a. de telastlegging, bestaande uit de strafbare feiten welke ten laste worden gelegd en de 

plaats en het tijdstip waarop deze zouden zijn begaan; 

b. een opgave van de termijn, waarbinnen door de betrokkene een verweerschrift kan 

worden ingediend; 
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c. de uitnodiging in het verweerschrift aan te geven: 

(i) of de betrokkene mondeling wenst te worden gehoord; 

(ii) of de betrokkene tijdens het mondeling verhoor getuigen wil voorbrengen en - 

in het bevestigende geval - wat de namen van die getuigen zijn; 

alsmede voorzover mogelijk en van belang: 

d. de getuigen welke mogelijkerwijs door de tuchtcommissie zullen worden gevraagd 

een schriftelijke of mondelinge verklaring af te leggen; 

e. een opgave van de plaats en het tijdstip waarop betrokkene de stukken kan inzien; 

f. de samenstelling van de kamer van de tuchtcommissie die de zaak behandelt. 

 

Artikel 3a 

VERVOLGING NA SCHEIDSRECHTERSRAPPORT 

1. Een bondsscheidsrechter die tijdens een door hem geleide wedstrijd, waarvoor hij van 

bondswege is aangewezen, een strafbaar feit waarneemt, maakt hiervan een rapport op, welk 

rapport uiterlijk op de tweede dag na die wedstrijd door het bestuur ontvangen dient te zijn.  

2. a. De bondsscheidsrechter deelt dit, alsmede de reden daarvan, direct na afloop van de 

wedstrijd mede aan de aanvoerder van de betreffende speler, zulks onder 

overhandiging van een van bondswege verstrekt formulier waarop (beknopt) 

aangegeven is wegens welk strafbaar feit een rapport opgemaakt wordt en welke de 

verdere procedure is.  

b. De betrokkene wordt geacht het formulier zelf in ontvangst genomen te hebben en 

bekend te zijn met de inhoud daarvan. 

3. De betrokkene kan een schriftelijke reactie indienen, die uiterlijk op de tweede dag na de 

betreffende wedstrijd door het bestuur ontvangen dient te zijn.  

4. Naar aanleiding van het rapport van de bondsscheidsrechter en de (eventuele) reactie van de 

betrokkene beslist het bestuur of  

a aangifte bij de tuchtcommissie gedaan wordt 

b. een bestuurlijke sanctie opgelegd wordt; 

c. geen verdere maatregel genomen wordt. 

5 Deze beslissing neemt het bestuur uiterlijk op de vierde dag na de wedstrijd, doch niet eerder 

dan dat het de reactie van de betrokkene heeft ontvangen of de termijn voor het indienen van 

die reactie ongebruikt verstreken is. Het bestuur deelt zijn beslissing aan de betrokkene, zulks 

al dan niet door tussenkomst van diens vereniging, en de betreffende bondsscheidsrechters 

mede.  

6. Indien aangifte bij de tuchtcommissie gedaan wordt, gaat de tuchtcommissie tot vervolging 

over.  

7. Overschrijding van enige termijn als bedoeld in dit artikel leidt niet tot niet-ontvankelijkheid.  

8. Indien daar naar het oordeel van het bestuur aanleiding toe is, kan het bestuur ook direct na 

ontvangst van het in lid 1 bedoelde rapport aangifte bij de tuchtcommissie doen zonder de in 

lid 3 bedoelde reactie af te moeten wachten. Het bestuur deelt dit alsdan op dezelfde dag aan 

de betrokkene, zulks al dan niet door tussenkomst van diens vereniging, en de betreffende 

bondsscheidsrechters mede. 

 

Artikel 3b 

VERTEGENWOORDIGING EN BIJSTAND 

1. a. De betrokkene heeft het recht zich te laten vertegenwoordigen of bijstaan door een 

gemachtigde.  

b. Een gemachtigde dient een schriftelijke volmacht over te leggen. Geen schriftelijke 

volmacht is vereist wanneer een gemachtigde eerst als zodanig optreedt bij de 

hoorzitting en de betrokkene daarbij tevens aanwezig is. 
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2. De in artikel 5 lid 2a genoemden hebbeen het recht zich bij de mondelinge behandeling te 

laten bijstaan door een derde.  

3. Vertegenwoordiging of bijstand bij de mondelinge behandeling dient uiterlijk bij de aanvang 

daarvan kenbaar gemaakt te worden.  

 

Artikel 4 

SCHRIFTELIJKE BEHANDELING 

De tuchtcommissie kan besluiten dat een zaak op de stukken wordt afgedaan indien het dossier 

daartoe, naar het oordeel van de tuchtcommissie, aanleiding geeft. 

 

Artikel 5 

MONDELINGE BEHANDELING 

1. Tenzij toepassing gegeven wordt aan artikel 4, vindt een mondelinge behandeling plaats 

a. indien de betrokkene in het verweerschrift danwel anderszins tijdig en schriftelijk de 

wens te kennen heeft gegeven mondeling te worden gehoord, 

b. de aangever daar schriftelijk en tijdig om verzocht heeft, 

c. het bestuur daar schriftelijk en tijdig om verzocht heeft, 

d. de tuchtcommissie dit wenselijk acht. 

2. Indien een mondelinge behandeling plaatsvindt bepaalt de tuchtcommissie: 

a. de datum, de plaats en het tijdstip waarop de mondelinge behandeling zal 

plaatsvinden; 

b. de door de tuchtcommissie op te roepen getuigen en alle andere personen waarvan de 

tuchtcommissie de aanwezigheid wenselijk acht; 

c. of de mondelinge behandeling plaats vindt ten overstaan van de volle kamer die de 

zaak behandelt, dan wel ten overstaan van één of twee leden uit die kamer. 

2a. Indien een mondelinge behandeling plaatsvindt wordt de aangever, het bestuur en bij een 

tuchtzaak op grond van artikel 3a tevens de bondsscheidsrechter die het rapport heeft 

opgemaakt, gelegenheid geboden tot een mondelinge toelichting. 

3. De oproeping van de betrokkene, van de aangever, van het bestuur, bij een tuchtzaak op grond 

van artikel 3a: van de bondsscheidsrechters die de betreffende wedstrijd geleid hebben, van de 

door de tuchtcommissie uit te nodigen getuigen en van eventuele andere personen vindt door 

toedoen van de tuchtcommissie schriftelijk plaats met inachtneming van een termijn van ten 

minste twee dagen, de dag van oproeping en de dag van behandeling niet meegerekend. 

4. De betrokkene heeft het recht ten hoogste drie door hemzelf op te roepen getuigen en/of 

deskundigen voor te brengen mits hij uiterlijk twee dagen voor de mondelinge behandeling de 

namen van deze personen aan de tuchtcommissie heeft kenbaar gemaakt. 

5. In uitzonderlijke gevallen kan de voorzitter van de tuchtcommissie de betrokkene toestaan 

meer dan drie getuigen en/of deskundigen voor te brengen. De betrokkene dient een daartoe 

strekkend verzoek uiterlijk twee dagen voor de mondelinge behandeling in bij de voorzitter 

van de tuchtcommissie onder opgave van de namen van de voorgestelde personen en van de 

aan het verzoek ten grondslag liggende redenen. 

6. Het bestuur heeft het recht getuigen en/of deskundigen voor te brengen. De leden 4 en 5 zijn 

van overeenkomstige toepassing. 

 

Artikel 6 

HOORZITTING 

1. De telastlegging vormt de grondslag voor de mondelinge behandeling. 

2. De mondelinge behandeling is openbaar tenzij de tuchtcommissie anders beslist. De voorzitter 

van de tuchtcommissie kan de betrokkene en/of andere aanwezigen het recht tot het bijwonen 

van de mondelinge behandeling ontzeggen indien hun gedrag daartoe aanleiding geeft. 
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3. Indien de betrokkene en/of het bestuur niet verschijnt gaat de tuchtcommissie na of de 

oproeping juist is geschied. De tuchtcommissie stelt de mondelinge behandeling uit indien 

mocht blijken dat dit niet het geval is of uitstel van behandeling om andere redenen door de 

tuchtcommissie wenselijk wordt geacht. Hernieuwde oproeping geschiedt overeenkomstig het 

bepaalde in artikel 5 lid 3. 

4. De voorzitter van de tuchtcommissie deelt aan de betrokkene de zakelijke inhoud van de 

telastlegging en van de op de zaak betrekking hebbende stukken mede. 

5. Tijdens de mondelinge behandeling wordt de betrokkene door de voorzitter van de 

tuchtcommissie ondervraagd en worden de betrokkene en diens gemachtigde in de 

gelegenheid gesteld verweer te voeren. 

6. De getuigen en/of deskundigen worden in tegenwoordigheid van de betrokkene en diens 

raadsman gehoord. De betrokkene en diens gemachtigde  alsmede het bestuur worden in de 

gelegenheid gesteld via de voorzitter van de tuchtcommissie vragen te stellen aan de getuigen 

en/of deskundigen, tenzij die vragen naar het oordeel van de voorzitter van de tuchtcommissie 

niet terzake zijn. 

6a. De in artikel 5 lid 2a genoemden krijgen de gelegenheid in tegenwoordigheid van de 

betrokkene en diens gemachtigde een mondelinge toelichting te geven. 

7. Aan de betrokkene en diens gemachtigde wordt aan het slot van de mondelinge behandeling 

het laatste woord verleend. 

8. Van de mondelinge behandeling wordt door de tuchtcommissie een zakelijke samenvatting 

gemaakt. 

 

Artikel 7 

GETUIGEN 

1. Leden, clubleden, bondsscheidsrechters, spelers en begeleiders van de bond 

vertegenwoordigende elftallen en voorts degenen die zich aan de statuten en/of reglementen 

van de bond hebben onderworpen, zijn desgevraagd verplicht ter mondelinge behandeling te 

verschijnen en te getuigen. 

2. Indien een door de tuchtcommissie opgeroepen getuige niet verschijnt kan de tuchtcommissie: 

a. deze getuige opnieuw oproepen; 

b. van het horen van deze getuige afzien; 

c. deze getuige verzoeken een schriftelijke verklaring op te stellen en te ondertekenen en 

deze verklaring bij de stukken voegen. In dit geval worden de betrokkene en het 

bestuur in de gelegenheid gesteld schriftelijk op de verklaring te reageren. 

 

Artikel 8 

BERAADSLAGING 

1. De beraadslaging geschiedt zo spoedig mogelijk nadat is besloten dat een zaak op de stukken 

wordt afgedaan dan wel, indien een mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden, na het 

sluiten van het onderzoek. 

2. De beraadslaging is niet openbaar. 

3. De tuchtcommissie beslist met meerderheid van stemmen. 

4. De tuchtcommissie grondt haar uitspraak op de stukken en verklaringen die onderdeel van het 

dossier uitmaken en waarvan de betrokkene en het bestuur hebben kennisgenomen of kennis 

hebben kunnen nemen. 

5. De tuchtcommissie spreekt de betrokkene vrij van die onderdelen van de telastlegging die 

naar het oordeel van de tuchtcommissie niet zijn bewezen. 

6. Met betrekking tot die onderdelen van de telastlegging die naar het oordeel van de 

tuchtcommissie wel zijn bewezen en tevens een strafbaar feit opleveren beraadt de 

tuchtcommissie zich over de op te leggen tuchtstraf. 



K.N.C.B. Tuchtreglement – 16 april 2016 11 

 

7. De tuchtcommissie brengt hetgeen tijdens de beraadslaging is besproken op geen enkele wijze 

naar buiten. 

 

Artikel 9 

BEWIJS 

Het bewijs van een strafbaar feit kan eerst geacht worden te zijn geleverd indien de stukken en de 

afgelegde verklaringen de conclusie rechtvaardigen dat de betrokkene de ten laste gelegde feiten heeft 

begaan en de leden van de tuchtcommissie ook innerlijk de overtuiging zijn toegedaan dat dit het 

geval is. 

 

Artikel 10 

TUCHTSTRAFFEN 

1. De tuchtcommissie kan de volgende tuchtstraffen opleggen: 

A. aan een lid: 

a. een berisping; 

b. een boete ter grootte van ten hoogste € 1.000,-- (duizend euro); 

c. een schorsing voor een termijn van ten hoogste twaalf maanden, dan wel 

ontzetting uit het lidmaatschap; 

d. het in mindering brengen van een door de tuchtcommissie in goede justitie te 

bepalen aantal winstpunten aan een team waarvan één of meer spelers in 

enige wedstrijd een strafbaar feit heeft/hebben gepleegd: 

e. het bepalen dat  

(i) het resultaat van de betreffende wedstrijd gehandhaafd wordt; 

(ii) de betreffende wedstrijd geacht wordt niet te zijn gespeeld; 

(iii) het betreffende team geacht wordt de wedstrijd te hebben verloren en 

de tegenpartij de wedstrijd te hebben gewonnen; 

c. het terugzetten naar een lagere klasse en/of het van promotie uitsluiten en/of 

het uit de competitie nemen van het betreffende team. 

B. aan anderen dan leden: 

a. een berisping; 

b. een boete ter grootte van ten hoogste € 500,-- (vijfhonderd euro); 

c. het tijdelijk voor de maximale duur van vijf jaren dan wel definitief ontzeggen 

van het recht tot het uitoefenen van een of meer functies binnen de bond en/of 

van het recht tot het deelnemen aan wedstrijden; 

d. het tijdelijk voor de maximale duur van twee jaren ontzeggen van het recht 

tijdens wedstrijden als aanvoerder op te treden.  

2. Cumulatie van tuchtstraffen is mogelijk. 

3. Onder het deelnemen aan wedstrijden wordt mede verstaan het optreden als begeleider bij een 

aan een wedstrijd deelnemend team, dan wel het optreden als scheidsrechter bij een wedstrijd. 

4. Een ontzegging van het recht tot het deelnemen aan wedstrijden opgegeven in een aantal 

wedstrijden, geldt  

a. voor de periode die overeenkomt met de periode waarin het team, waarvoor dat 

clublid op het moment van de bestrafte handeling speelde, dat opgegeven aantal 

competitiewedstrijden met een geldig resultaat heeft gespeeld, 

b. voor de competitie als bedoeld in artikel 17 lid 1 van het huishoudelijk reglement 

waarin dat clublid op het moment van de bestrafte handeling speelde, tenzij de 

tuchtcommissie in haar uitspraak anders bepaalt. 
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5. De tuchtcommissie kan bij het opleggen van een tuchtstraf bepalen dat deze geheel of ten dele 

niet zal worden ten uitvoer gelegd, tenzij de tuchtcommissie later anders mocht gelasten op de 

grond dat het betrokken lid of de betrokken persoon voor het einde van een door de 

tuchtcommissie te bepalen proeftijd van ten hoogste 24 maanden opnieuw enig strafbaar feit 

heeft gepleegd. 

6. a. De tuchtcommissie stelt een Richtlijn straffen bij overtredingen op en draagt zorg 

voor publicatie daarvan.  

b. Bij het opleggen van straffen aan anderen dan leden wordt de Richtlijn straffen bij 

overtredingen gehanteerd. Een afwijking van de richtlijn geschiedt slechts in 

bijzondere gevallen, zulks ter beoordeling van de tuchtcommissie, en gemotiveerd.  

 

 

 

Artikel 11 

KOSTEN 

1. Wanneer de tuchtcommissie een tuchtstraf oplegt zal zij de betrokkene tevens veroordelen tot 

vergoeding aan de bond van een bijdrage in de kosten van de behandeling van de zaak, welke 

kosten de betrokkene binnen tien dagen na de dagtekening van de kennisgeving van de 

uitspraak aan de bond dient te voldoen, bij gebreke waarvan hij niet speelgerechtigd is. 

2. De kosten bedragen: 

a. € 25,-- (vijfentwintig euro) wanneer er geen mondelinge behandeling heeft 

plaatsgevonden, 

b. € 100,-- (honderd euro) per zitting. wanneer er één of meerdere mondelinge 

behandelingen hebben plaatsgevonden.  

In bijzondere gevallen, zulks ter beoordeling van de tuchtcommissie, kunnen deze kosten 

aangepast worden. Deze aanpassing wordt gemotiveerd.  

 

Artikel 12 

UITSPRAAK 

1. a. De tuchtcommissie doet zo spoedig mogelijk na de beraadslaging schriftelijk 

uitspraak. 

b. In gevallen waarin dat naar het oordeel van de tuchtcommissie wenselijk is, kan zij na 

de beraadslaging haar beslissing mondeling aan de betrokkene, de aangever en het 

bestuur mededelen. Dit en de datum daarvan wordt vermeld in de schriftelijke 

uitspraak.  

2. Indien de betrokkene ter zake enig onderdeel van de telastlegging wordt vrijgesproken wordt 

dit onderdeel in de uitspraak uitdrukkelijk vermeld. 

3. Indien de betrokkene een tuchtstraf wordt opgelegd wordt in de uitspraak uitdrukkelijk 

vermeld: 

a. terzake van welk(e) ten laste gelegde strafbare feit(en) de tuchtstraf wordt opgelegd; 

b. vanaf welke datum de tuchtstraf ten uitvoer zal worden gelegd; 

c. welk deel van de tuchtstraf (in het voorkomende geval) voorwaardelijk is opgelegd 

alsmede op welke datum de proeftijd eindigt; 

d. welk bedrag de betrokkene aan de bond dient te betalen ter vergoeding van de op de 

behandeling van de zaak gevallen kosten. 

4. Indien de uitspraak van de tuchtcommissie vatbaar is voor beroep wordt daarvan melding 

gemaakt in de uitspraak. 

5. De tuchtcommissie zendt onverwijld een afschrift van de uitspraak aan de betrokkene, aan het 

lid waarvan de betrokkene clublid is (indien van toepassing), en aan het bestuur. 
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Artikel 13 

TENUITVOERLEGGING 

1. De leden van de bond zijn, voorzover dit binnen hun vermogen ligt, gehouden ervoor te 

zorgen dat door de tuchtcommissie opgelegde tuchtstraffen naar behoren worden ten uitvoer 

gelegd. 

2. Het bepaalde in het vorige lid brengt onder andere met zich dat geen spelers in wedstrijden 

worden opgesteld aan wie het recht tot het deelnemen aan wedstrijden is ontzegd of die een 

schuld hebben aan de bond uit hoofde van een niet voor een beroep vatbare boete of 

kostenveroordeling. 

3. Een lid is gehouden een aan hem of aan een speler van een van zijn teams opgelegde boete 

en/of kostenveroordeling op eerste verzoek aan de bond te voldoen. 

 

 

Artikel 14 

VOORLOPIGE MAATREGELEN 

1. De voorzitter van de tuchtcommissie kan, bij wege van voorlopige maatregel, degene op wie 

een redelijke verdenking berust dat hij een zo ernstig strafbaar feit heeft gepleegd dat het 

oordeel van de tuchtcommissie, naar zijn mening, niet kan worden afgewacht, met 

onmiddellijke ingang een ontzegging van het recht tot het deelnemen aan wedstrijden 

opleggen, zulks totdat de tuchtcommissie in de betreffende zaak uitspraak heeft gedaan. 

2. Behoudens in bijzondere gevallen wordt een voorlopige maatregel opgelegd aan een speler 

en/of begeleider wanneer deze fysiek geweld heeft toegepast. 

3. Een voorlopige maatregel is van rechtswege van kracht wanneer een bestuurlijke sanctie 

vervalt op grond van artikel 16 lid 2, mits de bestuurlijke sanctie een ontzegging van het recht 

tot deelnemen aan wedstrijden van meer dan twee wedstrijden inhield. Hij duurt nimmer 

langer dan de bestuurlijke sanctie. 

 

Artikel 15 

BEROEP 

1. a. Tegen een door de tuchtcommissie opgelegde tuchtstraf staat, indien deze verder 

strekt dan een berisping of de oplegging van een boete van € 125,- 

(honderdvijfentwintig euro) voor de betrokkene beroep open op de commissie van 

beroep. 

b. Tegen een voorlopige maatregel staat voor de betrokkene beroep open bij de 

voorzitter van de commissie van beroep. 

2. Tegen een door de voorzitter van de tuchtcommissie opgelegde voorlopige maatregel of een 

door de tuchtcommissie opgelegde tuchtstraf staat voor het bestuur te allen tijde beroep open 

op de commissie van beroep. 

3. Het instellen van beroep schorst de tenuitvoerlegging van de opgelegde tuchtstraf niet. 

4. De in de eerste twee leden van dit artikel bedoelde beroepen worden op straffe van niet-

ontvankelijkheid ingesteld door het indienen van een gemotiveerd beroepschrift bij de 

secretaris van de commissie van beroep (per adres Bondsbureau) binnen tien dagen na de 

dagtekening van de kennisgeving van de uitspraak waarvan beroep wordt ingesteld. 

5. De secretaris van de commissie van beroep zendt, behoudens indien het beroep wordt 

ingesteld door het bestuur, onverwijld een afschrift van het beroepschrift aan het bestuur. 

6. Aan het instellen van een beroep zijn, behoudens indien het beroep wordt ingesteld door het 

bestuur, kosten verbonden. 

De kosten bedragen € 250,-- (tweehonderdvijftig euro) indien het beroep wordt ingesteld door 

een lid van de bond en bedragen € 100,-- (honderd euro) indien het beroep wordt ingesteld 

door een natuurlijke persoon. 
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De commissie van beroep maakt geen begin met de behandeling van enig beroep zolang de 

verschuldigde kosten niet zijn bijgeschreven op één van de rekeningen van de bond, zulks 

evenwel met dien verstande dat de commissie van beroep een beroep niet ontvankelijk 

verklaart indien bedoelde kosten binnen vier weken nadat het beroep is ingesteld niet zijn 

voldaan. 

Indien degene die het beroep heeft ingesteld geheel of gedeeltelijk in het gelijk wordt gesteld, 

kan de commissie van beroep in haar uitspraak bepalen dat bedoelde kosten geheel of 

gedeeltelijk door de bond zullen worden gerestitueerd. 

7. De in dit tuchtreglement opgenomen procedureregels met betrekking tot de behandeling van 

tuchtzaken door de tuchtcommissie zijn van overeenkomstige toepassing op de behandeling 

van beroepen door de commissie van beroep, voorzover in dit reglement niet anders is 

bepaald. 

8. De commissie van beroep stelt het bestuur in de gelegenheid te worden gehoord op de door 

haar in behandeling genomen beroepen.  

9. De commissie van beroep is vrij in haar oordeel omtrent de aan haar voorgelegde beroepen en 

kan een door de tuchtcommissie gegeven uitspraak derhalve veranderen op de wijze als haar 

juist voorkomt. Een beroep kan ook tot strafverzwaring leiden.  

10. Hangende het beroep kan een opgelegde tuchtstraf ten verzoeke van de tuchtrechtelijk 

gestrafte door de voorzitter van de commissie van beroep geheel of gedeeltelijk worden 

geschorst op de grond dat de tenuitvoerlegging van de tuchtstraf voor hem onevenredig nadeel 

met zich zou brengen in verhouding tot het door een onmiddellijke tenuitvoerlegging van de 

tuchtstraf te dienen belang. De voorzitter geeft, indien dit naar zijn oordeel mogelijk is, zowel 

de tuchtrechtelijke gestrafte als het bestuur gelegenheid hun standpunt mondeling kenbaar te 

maken en doet onverwijld mondeling uitspraak. 

 

 

AFDELING  III – BESTUURLIJKE SANCTIES 

 

Artikel 16 

BESTUURLIJKE SANCTIES  

1. Het bestuur kan wegens een overtreding van de statuten en/of de reglementen van de bond de 

volgende bestuurlijke sancties opleggen: 

A. aan een lid: 

a. een boete ter grootte van ten hoogste € 500,-- (vijfhonderd euro); 

b. het in mindering brengen van ten hoogste vier winstpunten aan een team dat 

in strijd met de reglementen van de bond heeft gehandeld, dan wel waarvan 

één of meer spelers in enige wedstrijd een strafbaar feit heeft/hebben 

gepleegd; 

c. het bepalen dat  

(i) het resultaat van de betreffende wedstrijd gehandhaafd wordt, 

(ii) de betreffende wedstrijd geacht wordt niet te zijn gespeeld, 

(iii) het betreffende team geacht wordt de wedstrijd te hebben verloren en 

de tegenpartij de wedstrijd te hebben gewonnen. 

B. aan anderen dan leden: 

a. een berisping; 

b. een boete ter grootte van ten hoogste € 250,-- (tweehonderdvijftig euro); 

c. het ontzeggen van het recht tot het deelnemen aan wedstrijden gedurende ten 

hoogste een periode die overeenkomt met de periode waarin het team, 

waarvoor de betrokkene op het van de overtreding speelde, vier reguliere 

competitiewedstrijden met een geldig resultaat heeft gespeeld. Tenzij het 
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bestuur anders bepaalt, geldt deze ontzegging voor de competitie als bedoeld 

in artikel 17 lid 1 van het huishoudelijk reglement waarin de betrokkene op 

het moment van de bestrafte handeling speelde. 

2. Een op grond van het vorige lid opgelegde sanctie vervalt indien 

a. de betrokkene binnen een termijn van tien dagen na de dagtekening van de 

kennisgeving van de oplegging van deze sanctie (dan wel mededeling daarvan op de 

website van de bond) schriftelijk aan de secretaris van het bestuur heeft verzocht de 

zaak aan de tuchtcommissie voor te leggen, in welk geval de zaak tuchtrechtelijk zal 

worden afgedaan overeenkomstig de bepalingen van afdeling II,  

b. de tuchtcommissie op basis van een terzake hetzelfde strafbare feit gedane aangifte tot 

vervolging gaat. 

3. Het bestuur kan bij het opleggen van een sanctie bepalen dat deze geheel of ten dele niet zal 

worden ten uitvoer gelegd, tenzij het later anders mocht gelasten op de grond dat de 

betrokkene voor het einde van een door het bestuur te bepalen proeftijd van ten hoogste 24 

maanden opnieuw enig strafbaar feit heeft gepleegd en het daarvoor opgelegd heeft gekregen 

(i). een (nieuwe) bestuurlijke sanctie en geen gebruik heeft gemaakt van het in lid 2 

bepaalde; 

(ii). een tuchtstraf waartegen geen beroep (meer) mogelijk is.  

 

Artikel 17 

BESTUURLIJKE SANCTIES BIJZONDERE WEDSTRIJDEN 

1. Het in dit artikel bepaalde is, naast en zo nodig in afwijking van het elders in dit reglement 

bepaalde, van toepassing op wedstrijden als bedoeld in  

(i). artikel 20 lid 3 van het Competitiereglement Regulier,  

(ii). artikel 20 lid 2 sub a van het Competitiereglement Twenty20.  

2. a. Een bondsscheidsrechter die tijdens een door hem geleide wedstrijd bedoeld in lid 1 

een strafbaar feit waarneemt, maakt hiervan in tweevoud op een van bondswege 

verstrekt formulier een rapport op. 

b. (i). Uiterlijk vijf minuten na de wedstrijd zegt de scheidsrechter dit de aanvoerder 

van de betreffende speler aan. Uiterlijk tien minuten na afloop van de 

wedstrijd dient door het bestuur en de aanvoerder van de betreffende speler 

ieder een exemplaar van dit rapport ontvangen te zijn.  

(ii). De betrokkene wordt geacht het rapport zelf in ontvangst genomen te hebben 

en bekend te zijn met de inhoud daarvan. 

c. Naar aanleiding van het rapport van de bondsscheidsrechter beslist het bestuur of  

(i). de zaak behandeld wordt conform afdeling II, 

(ii). de zaak behandeld wordt conform de navolgende leden,  

(iii). geen verdere maatregel genomen wordt. 

welke beslissing het uiterlijk twintig minuten na afloop van de wedstrijd mondeling 

aan de betrokkene en aan de scheidsrechters mededeelt.  

3. a. Uiterlijk dertig minuten na afloop van de wedstrijd houdt het bestuur een hoorzitting. 

De oproep van de betrokkene en de scheidsrechters geschiedt mondeling en onder 

opgave van het tijdstip en de plaats van de hoorzitting tegelijk met de in lid 2 sub c 

genoemde mededeling.  

b. Het rapport bedoeld in lid 2 sub a vormt de grondslag voor de mondelinge 

behandeling. 

c. De mondelinge behandeling is niet openbaar tenzij het bestuur anders beslist. Het 

bestuur kan de betrokkene en/of eventuele andere aanwezigen het recht tot het 

bijwonen van de mondelinge behandeling ontzeggen indien hun gedrag daartoe 

aanleiding geeft. 
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d. Indien de betrokkene niet verschijnt gaat het bestuur na of de oproeping juist is 

geschied. Het bestuur stelt de mondelinge behandeling uit indien mocht blijken dat dit 

niet het geval is of uitstel van behandeling om andere redenen door het bestuur 

wenselijk wordt geacht. Hernieuwde oproeping geschiedt mondeling door of namens 

het bestuur aan de betrokkene dan wel diens aanvoerder.  

e. Indien de (hernieuwde) oproeping juist is geschiedt, alsmede indien de betrokkene 

dan wel diens aanvoerder een juiste oproeping onmogelijk gemaakt hebben, en 

betrokkene niet verschijnt, wordt hij, behoudens in, door de betrokkene zelve aan te 

tonen, bijzondere omstandigheden, geacht de hem verweten gedragingen te erkennen 

en tijdens de mondelinge behandeling niet gehoord te willen worden. 

f. Het bestuur deelt aan de betrokkene de zakelijke inhoud van de telastlegging en van 

de op de zaak betrekking hebbende stukken mede. 

g. Tijdens de mondelinge behandeling wordt de betrokkene door het bestuur 

ondervraagd en wordt de betrokkene en diens raadsman in de gelegenheid gesteld 

verweer te voeren. 

h. De betrokkene heeft het recht ten hoogste drie door hemzelf op te roepen getuigen 

voor te brengen mits hij uiterlijk bij de aanvang van de mondelinge behandeling de 

namen van deze getuigen aan het bestuur heeft kenbaar gemaakt.  

i. De getuigen worden in tegenwoordigheid van de betrokkene gehoord. De betrokkene 

wordt in de gelegenheid gesteld via het bestuur vragen te stellen aan de getuigen, 

tenzij die vragen naar het oordeel van het bestuur niet terzake zijn. 

j. Aan de betrokkene wordt aan het slot van de mondelinge behandeling het laatste 

woord verleend. 

4. a. De beraadslaging geschiedt direct na het sluiten van het onderzoek. 

b. De beraadslaging is niet openbaar. 

c. Het bestuur beslist met meerderheid van stemmen. 

e. Het bestuur grondt zijn uitspraak op de stukken en verklaringen die onderdeel van het 

dossier uitmaken en waarvan de betrokkene heeft kennisgenomen of kennis heeft 

kunnen nemen. 

f. Het bestuur spreekt de betrokkene vrij van die onderdelen van de telastlegging die 

naar het oordeel van het bestuur niet zijn bewezen. 

g. Met betrekking tot die onderdelen van de telastlegging die naar het oordeel van het 

bestuur wel zijn bewezen en tevens een strafbaar feit opleveren beraadt het bestuur 

zich over de op te leggen bestuurlijke sanctie. 

h. Het bestuur brengt hetgeen tijdens de beraadslaging is besproken op geen enkele 

wijze naar buiten. 

5. Het bewijs van een strafbaar feit kan eerst geacht worden te zijn geleverd indien de stukken 

en de afgelegde verklaringen de conclusie rechtvaardigen dat de betrokkene de ten laste 

gelegde feiten heeft begaan en het bestuur ook innerlijk de overtuiging zijn toegedaan dat dit 

het geval is. 

6. Het bestuur kan wegens een overtreding van de statuten en/of de reglementen van de bond de 

volgende bestuurlijke sancties opleggen: 

a. een berisping; 

b. het ontzeggen van het recht tot het deelnemen aan  

(i). in geval van een wedstrijd bedoeld in lid 1 sub a: ten hoogste de nog 

resterende wedstrijden als bedoeld in artikel 20 lid 3 van het 

Competitiereglement Regulier, 

(ii). in geval van een wedstrijd bedoeld in lid 1 sub b: de wedstrijd bedoeld in 

artikel 20 lid 2 sub b van het Competitiereglement Twenty20. 
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7. a. Het bestuur doet zo spoedig mogelijk na de beraadslaging, doch uiterlijk vijftien 

minuten na het afloop van de mondelinge behandeling, mondeling uitspraak (zo 

mogelijk) in aanwezigheid van de betrokkene en de scheidsrechters.  

b. Indien de betrokkene ter zake enig onderdeel van de telastlegging wordt vrijgesproken 

wordt dit onderdeel in de uitspraak uitdrukkelijk vermeld. 

c. Indien de betrokkene een bestuurlijke sanctie wordt opgelegd wordt in de uitspraak 

uitdrukkelijk vermeld ter zake van welk(e) ten laste gelegde strafbare feit(en) de 

sanctie wordt opgelegd. 

d. Tegen een uit hoofde van dit artikel opgelegde bestuurlijke sanctie is geen beroep 

mogelijk.  

e. Van de rapportage van de scheidsrechter, de mondelinge behandeling en de uitspraak 

wordt door het bestuur een zakelijke samenvatting op schift gesteld. Een afschrift 

hiervan wordt binnen tien dagen na de mondelinge uitspraak aan de betrokkene en aan 

het lid waarvan de betrokkene clublid is (indien van toepassing) gezonden. 

8. Indien het bestuur van oordeel is dat, gezien de ernst van het door hem gepleegde strafbare 

feit of gepleegde strafbare feiten, een zwaardere straf aangewezen is, kan het bestuur tevens 

aangifte bij de tuchtcommissie doen. Het bestuur vermeldt dit alsdan in zijn uitspraak. 

9. a. Overschrijding van een termijn leidt niet tot niet-ontvankelijkheid, nietigheid of 

vernietigbaarheid.  

b. De betrokkene heeft het recht zich bij de hoorzitting te laten vertegenwoordigen of 

bijstaan door één raadsman. Dit dient uiterlijk bij de aanvang van de mondelinge 

behandeling aan het bestuur kenbaar gemaakt te worden. Indien de betrokkene niet 

zelf aanwezig is, kan het bestuur van de vertegenwoordiger een schriftelijke volmacht 

verlangen.  

 

 

AFDELING  IV – TUCHTRECHT DOPINGZAKEN 

 

Artikel 18 

VERHOUDING DOPINGREGLEMENT  EN ANTI –CORRUPTIE CODE VAN DE KNCB 

1. Dit tuchtreglement is van toepassing op het dopingreglement en de anti- corruptie code van de 

KNCB voor zover het niet in strijd is met de inhoud van het dopingreglement respectievelijk  

de anti-corruptie code van de KNCB, in welk geval het bepaalde in het dopingreglement 

respectievelijk de anti-corruptiecode van de KNCB gelden.  

2. In afwijking van het elders in dit reglement bepaalde wordt in dopingzaken en/of  de anti-

corruptiecode van de KNCB-zaken te allen tijde tot vervolging door de tuchtcommissie 

overgegaan en een mondelinge behandeling gehouden.  

3. a. Een ordemaatregel als bedoeld in het dopingreglement en/of de anti-corruptiecode van 

de KNCB wordt door het bestuur opgelegd.  

b. Het bestuur geeft de in het dopingreglement en/of de anti-corruptiecode van de  

KNCB bedoelde betrokkene de gelegenheid om voorafgaand aan dan wel binnen 

veertien dagen na het opleggen van de ordemaatregel door het bestuur gehoord te 

worden. 

c. Tegen een ordemaatregel als bedoeld in het dopingreglement  en/of de anti-

corruptiecode van de  KNCB staat beroep open bij de commissie van beroep. 

Onverminderd het bepaalde in lid 1 is artikel 15 van overeenkomstige toepassing. 
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AFDELING  V – TUCHTRECHT SEKSUELE INTIMIDATIE 

 

Artikel 19 

TUCHTRECHT SEKSUELE INTIMIDATIE 

1. Wanneer van seksuele intimidatie aangifte wordt gedaan, geschiedt de behandeling van die 

aangifte met inachtneming van de bepalingen van deze afdeling.  

2. Voor zover niet anders bepaald, zijn de afdelingen II, III en IV niet van toepassing op een 

aangifte met betrekking tot seksuele intimidatie.  

3. Wanneer in de statuten of reglementen van de bond wordt verwezen naar de toepasselijkheid 

van het tuchtreglement, wordt in gevallen van seksuele intimidatie deze afdeling bedoeld. 

4. Wanneer behalve aangifte van seksuele intimidatie ook aangifte wordt gedaan van een andere 

overtreding, wordt de aangifte van seksuele intimidatie behandeld door de kamer seksuele 

intimidatie met inachtneming van deze afdeling. De aangifte van de andere overtreding wordt 

met inachtneming van afdeling II of IV behandeld door een andere kamer. 

 

Artikel 20 

SEKSUELE INTIMIDATIE 

1. Seksuele intimidatie is elke vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag met 

een seksuele connotatie (duiding) dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van de 

persoon wordt aangetast, in het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige of beledigende, 

vernederende of kwetsende situatie wordt gecreëerd. 

 Onder seksuele intimidatie, zoals vermeld in dit lid, zijn mede begrepen de in de artikelen 239 

tot en met 250 (Titel XIV: misdrijven tegen de zeden) van het Wetboek van strafrecht 

strafbaar gestelde feiten. 

2. De in lid 1 vermelde artikelen 239 t/m 250 van het Wetboek van Strafrecht strafbaar gestelde 

feiten, zijn hierna verkort weergegeven: 

a. schennis van de eerbaarheid, zoals bedoeld in artikel 239 Wetboek van Strafrecht; 

b. het aanstotelijk doen zijn voor de eerbaarheid van een afbeelding of voorwerp, zoals 

bedoeld in artikel 240 Wetboek van Strafrecht; 

c. het verstrekken, aanbieden of vertonen van een afbeelding, voorwerp of 

gegevensdrager aan een minderjarige jonger dan zestien jaar, bevattende een 

afbeelding waarvan de vertoning schadelijk is te achten, zoals bedoeld in artikel 240a 

Wetboek van Strafrecht; 

d. het verspreiden, openlijk tentoonstellen vervaardigen, invoeren, doorvoeren, uitvoeren 

of in bezit hebben van een afbeelding (of van een gegevensdrager bevattende een 

afbeelding) van een seksuele gedraging waarbij iemand, die kennelijk de leeftijd van 

achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, zoals 

bedoeld in artikel 240b Wetboek van Strafrecht; 

e. verkrachting, zoals bedoeld in artikel 242 Wetboek van Strafrecht; 

f. het tegen de wil van een ander hebben van gemeenschap met een bewusteloze of 

geestelijk gestoorde, zoals bedoeld in artikel 243 Wetboek van Strafrecht; 

g. het hebben van gemeenschap met personen beneden de twaalf jaar, zoals bedoeld in 

artikel 244 Wetboek van Strafrecht; 

h. het hebben van gemeenschap met personen tussen de twaalf en zestien jaar, zoals 

bedoeld in artikel 245 Wetboek van Strafrecht; 

i. het door geweld of bedreiging feitelijk aanranden van iemand’s eerbaarheid, zoals 

bedoeld in artikel 246 Wetboek van Strafrecht; 

j. het hebben van ontucht met een bewusteloze, geestelijk gestoorde of met een 

minderjarige jonger dan zestien jaar, zoals bedoeld in artikel 247 Wetboek van 

Strafrecht; 
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k. het uitlokken van minderjarigen tot achttien jaar tot ontucht door het doen van giften 

of beloften van geld of goederen, het misbruik maken van uit feitelijke verhoudingen 

voortvloeiend overwicht of anderszins door misleiding, zoals bedoeld in artikel 248a 

Wetboek van Strafrecht; 

l. het ontucht plegen met een minderjarige, die de leeftijd van zestien jaar en nog niet de 

leeftijd van achttien jaar heeft bereikt, zoals bedoeld in artikel 248b Wetboek van 

Strafrecht; 

m. het opzettelijk aanwezig zijn bij het plegen van ontucht met minderjarigen jonger dan 

achttien jaar of bij het vertonen van afbeeldingen van dergelijke handelingen in een 

daarvoor bestemde gelegenheid, zoals bedoeld in artikel 248c Wetboek van 

Strafrecht; 

n. het ontucht plegen met zijn minderjarig kind, stiefkind of pleegkind, zijn pupil, een 

aan zijn zorg, opleiding of waakzaamheid toevertrouwde minderjarige dan wel met 

zijn minderjarige bediende of ondergeschikte, zoals bedoeld artikel 249 Wetboek van 

Strafrecht; 

o. het bevorderen of opzettelijk teweegbrengen dat een derde ontucht pleegt met zijn 

minderjarig kind, stiefkind of pleegkind, zijn pupil, een aan zijn zorg, opleiding of 

waakzaamheid toevertrouwde minderjarige dan wel met zijn minderjarige bediende of 

ondergeschikte zoals bedoeld artikel 250 Wetboek van Strafrecht. 

Met betrekking tot elk vermeld artikel uit het Wetboek van Strafrecht geldt dat er sprake is 

van seksuele intimidatie wanneer voldaan is aan de criteria welke in de wettekst van de 

desbetreffende artikelen zijn vermeld. 

3. Seksuele intimidatie is een verboden gedraging. Dit verbod geldt voor een ieder die clublid is 

van de bond. Voor clubleden die tevens begeleider bij dan wel werknemer van de bond of van 

een in de sportwereld werkzame rechtspersoon zijn, gelden naast de algemene regels met 

betrekking tot seksuele intimidatie tevens de in artikel 21 opgenomen gedragsregels. 

4. De in deze afdeling bedoelde seksuele intimidatie heeft betrekking op seksuele intimidatie die 

heeft plaatsgevonden in relatie tot sportbeoefening binnen het verband van de bond. Van 

seksuele intimidatie is eveneens sprake wanneer degene die de seksuele intimidatie ondergaat 

ook buiten een sportaccommodatie ten opzichte van degene die de seksuele intimidatie toepast 

in een in de sport ontstane machtsrelatie verkeert. 

 

Artikel 21 

GEDRAGSREGELS SEKSUELE INTIMIDATIE 

1. De bond hanteert ten aanzien van seksuele intimidatie de in dit artikel vermelde 

gedragsregels. Overtreding van deze gedragsregels levert een overtreding op in de zin van 

deze afdeling en kan op grond van deze afdeling tuchtrechtelijk worden bestraft. 

2. Met betrekking tot de begeleiders in de sport gelden de volgende gedragsregels: 

a. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter 

zich veilig voelt te verkeren. In het kader van deze norm wordt als een overtreding 

beschouwd: 

(i). het niet onmiddellijk stoppen (of doen laten stoppen) door feitelijke 

interventie van een klaarblijkelijke vorm van seksuele intimidatie waarvan de 

begeleider getuige van is of waarvan hij op de hoogte wordt gesteld; 

(ii). het participeren in vormen van seksuele intimidatie of aanmoedigen van 

anderen daartoe;  

(iii). het door de begeleider in woord of gedrag scheppen van een seksueel of 

erotisch geladen sfeer (door woord, gedrag, vertoning filmbeelden, aankleding 

omgeving) of aan het voortbestaan daarvan een bijdrage leveren; 
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(iv). het door de begeleider op niet-functionele wijze bekijken van de sporter 

waarbij de aandacht is gericht op de geslachtskenmerken; 

(v). het door de begeleider met seksueel gedrag ingaan op verliefde gevoelens, 

seksuele verlangens of fantasieën van een minderjarige sporter; 

(vi). het achterwege laten van hulp aan een slachtoffer of slachtoffers van een 

incident dat valt onder seksuele intimidatie; 

(vii). het niet of onvoldoende uitoefenen van begeleiderstaken rondom en tijdens 

een sportactiviteit waardoor gelegenheid ontstaat voor vormen van seksuele 

intimidatie, die met het juist uitvoeren van de begeleiderstaken hadden 

kunnen worden voorkomen; 

b. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van machtsmisbruik of seksuele 

intimidatie tegenover de sporter. 

c. De begeleider onthoudt zich er van de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter 

in zijn waardigheid aantast en verder in het privéleven van de sporter door te dringen 

dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel. De begeleider zal tijdens training(-

stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter in 

de ruimten waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer. In 

het kader van deze normen wordt als een overtreding beschouwd: 

(i). het door de begeleider uitoefenen van dwang of op enigerlei wijze gebruik 

maken van het machtsverschil dat bestaat tussen hem en de sporter, met het 

kennelijke oogmerk de sporter tot seksuele handelingen te dwingen, daartoe te 

verleiden of over te halen, of die te dulden; 

(ii). het aangaan van een seksuele relatie met een minderjarige sporter met wie de 

begeleider op basis van kenmerken zoals leeftijdverschil, status, positie, 

sportrelatie (bijv. coach-sporter, fysiotherapeut-sporter) in een 

machtsongelijke relatie staat; 

(iii). het zich onnodig en/of zonder toestemming van de sporter bevinden in of het 

naar binnen kijken/gluren in ruimtes die door de sporter worden gebruikt als 

privé-ruimtes, zoals douches, kleedkamers, toiletten, hotelkamers, 

kampeertenten en soortgelijke ruimtes, waarin de sporter mag veronderstellen 

zich te kunnen gedragen als ware hij alleen en ongezien; 

(iv). het door de begeleider verrichten van sporttechnische fysieke handelingen 

m.b.t. de sporter die niet tot zijn bekwaamheid en taken behoren en/of op dat 

moment niet geboden zijn; 

(v). het bij herhaling of op systematische wijze privé bij de begeleider alleen thuis 

of een andere afgezonderde plaats uitnodigen van een sporter, waarmee de 

begeleider een machtsongelijke relatie heeft, wanneer deze ontmoeting vanuit 

de begeleidingstaak niet nodig is en/of elders kan worden georganiseerd, zoals 

in een clubgebouw of een publieke gelegenheid; 

(vi). het door de begeleider op enigerlei wijze systematisch isoleren van een 

sporter van andere sporters en/of begeleiders of het systematisch realiseren 

van een één-op-één relatie tussen begeleider en sporter, zonder dat daar 

sporttechnische redenen voor zijn en/of zonder dat dit in overeenstemming is 

met kaderafspraken ter zake; 

d. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen begeleider en sporter die de leeftijd 

van zestien jaren niet heeft bereikt, zijn onder geen beding geoorloofd en worden 

beschouwd als seksueel misbruik. 
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e. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of 

de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van 

aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) 

aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten. In het kader van deze norm wordt als 

een overtreding beschouwd: 

(i). de sporter tegen diens wens naar zich toe trekken voor aanhalen, omarmen of 

kussen; 

(ii). zich tegen de sporter aandrukken; 

(iii). billen, borsten, of andere erogene zones aanraken onder het mom van 

functionele instructie; 

(iv). het negeren van wensen van de sporter om (ergens) niet te worden aangeraakt, 

ook al betreft dit een sporttechnisch juiste wijze van aanraken; 

(v). het aanraken van de sporter of fysieke handelingen verrichten die niet binnen 

de taakstelling van de begeleider vallen; 

f. De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten. In het kader 

van deze norm wordt als een overtreding beschouwd: 

(i). grove seksueel getinte opmerkingen, schuine moppen; 

(ii). grapjes of ontboezemingen over andermans seksleven; 

(iii). (dubbelzinnige) opmerkingen met verwijzing naar iemands seksuele leven of 

geaardheid; 

(iv). niet-functionele vragen over het seksleven van de sporter; 

(v). ontboezemingen over eigen seksleven of seksuele verlangens. 

g. De begeleider heeft de plicht - voor zover in zijn vermogen ligt - de sporter te 

beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. 

Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, 

is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken opdat zij 

hun werk goed kunnen uitoefenen. In het kader van deze norm wordt als een 

overtreding beschouwd: 

(i). het nalaten van het doen van melding bij het bevoegd gezag of indienen van 

een klacht bij de triagecommissie, van een incident of situatie waarvan de 

begeleider getuige is of kennis van heeft en waarvan hij redelijkerwijs had 

moeten weten dat het om seksuele intimidatie gaat en er niet van had kunnen 

uitgaan dat een ander dit zou doen; 

(ii). het ontmoedigen of beletten van anderen (zoals een sporter of andere 

begeleider) om melding te doen of een klacht in te dienen, zoals bedoeld 

onder lid 1 van 2.f.; 

(iii). het niet meewerken aan de tuchtprocedure die naar aanleiding van een 

aangifte met betrekking tot seksuele intimidatie bij een commissie is en 

waartoe hij door die commissie is opgeroepen, dan wel aan het vooronderzoek 

dat die commissie laat verrichten voorafgaande aan de behandeling van de 

aangifte door de commissie. 

h. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de 

kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. In het kader van deze norm wordt als 

een overtreding beschouwd: 

(i). de begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen aanbieden of 

geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen van erotische of 

seksuele aard; 

(ii). de begeleider accepteert geen erotische of seksuele tegenprestaties van de 

sporter als vergoeding voor het uitoefenen van de begeleiderstaak; 
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i. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels door iedereen die betrokken is 

bij de sporter worden nageleefd. Wanneer hij gedrag signaleert dat niet in 

overeenstemming is met deze regels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) 

ondernemen. In het kader van deze norm wordt als een overtreding beschouwd: 

(i). het nalaten personen op hun gedrag aan te spreken die zich schuldig maken 

aan een vorm van seksuele intimidatie; 

(ii). het nalaten andere begeleiders op hun gedrag aan te spreken wanneer deze in 

het bijzijn van de begeleider of nadat de begeleider het ter ore komt, niet of 

onvoldoende ingrijpen of hebben ingegrepen bij een incident m.b.t. seksuele 

intimidatie. 

j. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de 

verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen. 

k. Het niet ingrijpen bij gedragingen of in situaties die, ondanks dat ze niet in deze 

gedragscode met name als verbod staan genoemd, toch de sociale veiligheid van de 

sportomgeving in termen van seksuele intimidatie of grensoverschrijdend gedrag 

bedreigen. In het kader van deze norm wordt als een overtreding beschouwd: het niet 

ingrijpen bij gedragingen of in situaties die, ondanks dat ze niet in deze gedragscode 

met name als verbod staan genoemd, toch de sociale veiligheid van de sportomgeving 

in termen van seksuele intimidatie of grensoverschrijdend gedrag bedreigen. 

3. Van een begeleider wordt in het bijzonder verwacht dat hij professioneel handelt en dat hij 

zich bewust is van zijn voorbeeldfunctie, dat wil zeggen dat hij handelt overeenkomstig de 

geldende standaard en opleiding, waarbij het er niet toe doet of de begeleider al dan niet een 

vergoeding voor zijn begeleiding ontvangt. 

 

 

Artikel 22 

OVERTREDING 

1. Wanneer een clublid het bepaalde in de artikelen 20 en 21 of een andere bepaling van deze 

afdeling overtreedt, is er sprake van een overtreding van deze afdeling. 

2. Onder een overtreding wordt bovendien verstaan het niet, niet tijdig of niet naar behoren 

nakomen van in de statuten of in een reglement opgenomen verplichtingen, alsmede het 

gelegenheid bieden of aansporen tot, het vergemakkelijken van, of het behulpzaam zijn bij het 

begaan van een overtreding. 

3. Een overtreding is strafbaar indien er sprake is van opzet, schuld, nalatigheid of 

onzorgvuldigheid van de betrokkene. 

4. Voor de vraag of er sprake is van een overtreding zijn mede bepalend de opvattingen in de 

Nederlandse maatschappij met betrekking tot seksuele intimidatie en de gewoonten of 

gebruiken bij de bond ten tijde van de overtreding. 

5. Het bewijs van een overtreding is geleverd wanneer de kamer seksuele intimidatie op grond 

van de vastgestelde feiten en omstandigheden de stellige overtuiging heeft dat de betrokkene 

de overtreding heeft begaan. 

6. Overtredingen kunnen door de kamer seksuele intimidatie ook worden bestraft wanneer 

dezelfde gedraging ter beoordeling aan de strafrechter of aan de burgerlijke rechter is of kan 

worden voorgelegd of voorgelegd is geweest. 

 

Artikel 23 

TRIAGECOMMISSIE 

1. De bond kan een triagecommissie instellen die klachten over seksuele intimidatie onderzoekt. 

2. Een triagecommissie kan na schriftelijke toestemming van degene die bij deze commissie een 

klacht heeft ingediend de klacht doorgeleiden naar de tuchtcommissie. 
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Artikel 24 

ORDEMAATREGEL BONDSBESTUUR 

1. Wanneer naar het oordeel van het bestuur er sprake is van seksuele intimidatie, kan het 

bestuur ter voorkoming van herhaling een bestuurlijke ordemaatregel nemen door aan de 

degene die van seksuele intimidatie wordt verdacht met onmiddellijke ingang een tijdelijke 

beperking van de bewegingsvrijheid op te leggen voor de locatie(s) waar de herhaling moet 

worden gevreesd. 

2. De ordemaatregel van het bestuur is geen tuchtrechtelijke straf maar een bestuurlijke 

maatregel om de orde en de veiligheid van sportbeoefenaren te waarborgen. 

3. De ordemaatregel kan ook worden genomen wanneer nog geen aangifte van de seksuele 

intimidatie is gedaan en/of de aangifte nog niet tot een uitspraak van een commissie heeft 

geleid. 

4. Van een door het bestuur genomen ordemaatregel staat volgens deze afdeling beroep open bij 

de voorzitter van de tuchtcommissie. 

5. De ordemaatregel blijft in stand totdat de tuchtcommissie uitspraak heeft gedaan of totdat de 

voorzitter van de tuchtcommissie heeft beslist in het geval dat tegen de ordemaatregel beroep 

is ingesteld. 

 

Artikel 25 

AANGIFTE 

1. Ieder clublid dat meent dat er ten opzichte van hem of haar sprake is van seksuele intimidatie 

kan hiervan bij de tuchtcommissie aangifte doen. 

2. Wanneer de triagecommissie met toestemming van degene die de klacht heeft ingediend de 

klacht ter kennis brengt van de tuchtcommissie wordt deze klacht als een aangifte beschouwd 

en als zodanig behandeld, mits het origineel van de schriftelijke toestemming van degene die 

de klacht heeft ingediend wordt overgelegd. 

3. Betreft de seksuele intimidatie een clublid jonger dan zestien jaar, dan kan ook de wettelijk 

vertegenwoordiger aangifte doen. Wanneer degene die aangifte heeft gedaan een 

verstandelijke, zintuiglijke of motorische beperking kent, onder curatele staat of een mentor 

diens belangen behartigt, is degene die diens belangen behartigt ook bevoegd met instemming 

van het clublid aangifte te doen. 

4. De aangifte bevat een opgave van de naam en zo mogelijk de adresgegevens van degene tegen 

wie de aangifte zich richt alsmede een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van feiten en 

omstandigheden voor zover mogelijk met de datum (data) waarop of de periode waarbinnen 

de seksuele intimidatie heeft plaatsgevonden. Wanneer geen adresgegevens kunnen worden 

verstrekt, dient degene die aangifte doet de betrokkene zodanig te identificeren dat voor de 

tuchtcommissie duidelijk is tegen wie de aangifte zich richt. 

5. Van een seksuele intimidatie die meer dan twaalf jaren geleden heeft plaatsgevonden, kan 

geen aangifte worden gedaan. Wanneer de seksuele intimidatie meer dan één jaar geleden 

heeft plaatsgevonden, wordt in de aangifte toegelicht waarom de aangifte niet eerder is 

gedaan. 

6. Wanneer ter zake van de seksuele intimidatie mediation plaatsvindt of heeft plaatsgevonden 

die heeft geleid tot de ondertekening van een vaststellingsovereenkomst, kan van de seksuele 

intimidatie geen aangifte meer worden gedaan. 
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7. Een aangifte is rechtsgeldig wanneer degene tegen wie de aangifte zich richt ten tijde van de 

overtreding clublid was. Wanneer de betrokkene ten tijde van de behandeling van de aangifte 

geen clublid meer is wordt de aangifte behandeld en geschiedt de behandeling van de zaak op 

grond van deze afdeling, als ware de betrokkene nog immer clublid, in welk geval aan degene 

die aangifte doet en degene tegen wie de aangifte zich richt alle rechten en verplichtingen op 

grond van deze afdeling toekomen. 

8. Nadat de aangifte is gedaan, onderzoekt de kamer seksuele intimidatie of hij bevoegd is de 

aangifte te behandelen. Wanneer de kamer seksuele intimidatie van de tuchtcommissie meent 

dat hij niet bevoegd is de aangifte in behandeling te nemen, kan degene die aangifte heeft 

gedaan hiervan met inachtneming van artikel 37 instellen bij de commissie van beroep. Van 

de uitspraak van de commissie van beroep staat geen beroep open. In het geval de kamer 

seksuele intimidatie van de commissie van beroep oordeelt dat de aangifte wel in behandeling 

dient te worden genomen, verwijst hij de zaak terug naar de kamer seksuele intimidatie van de 

tuchtcommissie. Wanneer de kamer seksuele intimidatie van de commissie van beroep 

oordeelt dat de aangifte niet in behandeling wordt genomen, eindigt daarmede de behandeling 

van de zaak. 

9. Een anoniem gedane aangifte wordt niet in behandeling genomen. 

10. De omschrijving van de overtreding in de aangifte vormt de grondslag voor de behandeling 

van een zaak door de tuchtcommissie en door de commissie van beroep. 

11. Het doen van een valse aangifte levert een overtreding op die tuchtrechtelijk kan worden 

bestraft. Het bestuur doet van een valse aangifte aangifte bij de tuchtcommissie. De 

behandeling van die zaak vindt niet plaats door de kamer seksuele intimidatie, maar met 

inachtneming van afdeling A door een andere kamer van de tuchtcommissie. Wanneer degene 

tegen wie aangifte is gedaan door de valse aangifte in zijn eer, goede naam en/of reputatie is 

geschaad, levert dit bij de behandeling van die valse aangifte een strafverzwarende 

omstandigheid op. 

12. Degene die aangifte heeft gedaan kan de aangifte alleen intrekken wanneer dit schriftelijk en 

gemotiveerd geschiedt. De commissie is in dat geval bevoegd degene die aangifte heeft 

gedaan hierover te horen. De commissie doet van het intrekken van de aangifte schriftelijk 

mededeling aan de betrokkene waarna zij de behandeling van de zaak staakt. 

13. Wanneer de aangifte door een clublid wordt gedaan, kan het bestuur de tuchtcommissie of de 

commissie van beroep verzoeken degene die aangifte doet geheel of gedeeltelijk in de kosten 

van de procedure te veroordelen wanneer de aangifte niet dan wel tot een gedeeltelijke 

veroordeling van de betrokkene leidt. 

 

Artikel 26 

VERVOLGING 

Artikel 3 is van toepassing. 

 

Artikel 27 

BEHANDELING 

1. Artikel 5 leden 1 tot en met 3 zijn van toepassing. 

2. Partijen kunnen zelf voor een zitting ten hoogste vijf getuigen of deskundigen oproepen en 

doen hiervan onder opgave van hun namen en adressen uiterlijk twee dagen voor de zitting 

schriftelijk mededeling aan de kamer seksuele intimidatie, die hiervan mededeling doet aan de 

andere partij. Van de deskundige wordt bovendien opgave gedaan van zijn deskundigheid. 

Met schriftelijke toestemming van de kamervoorzitter kunnen partijen ieder meer dan vijf 

getuigen of deskundigen oproepen 
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3. De tuchtcommissie en de commissie van beroep streven er naar de behandeling van een zaak 

in eerste aanleg en in beroep binnen vijf maanden te doen plaatsvinden. 

 

Artikel 28 

HOORZITTING 

1. Artikel 6 is met uitzondering van lid 2 eerste zin van toepassing. 

2. De kamer seksuele intimidatie kan bepalen dat degene die aangifte heeft gedaan afzonderlijk 

wordt gehoord van degene tegen wie de aangifte is gericht. Wanneer partijen afzonderlijk van 

elkaar worden gehoord, kunnen de raadslieden van partijen bij dat verhoor aanwezig zijn. De 

kamervoorzitter doet van een verhoor dat afzonderlijk heeft plaatsgevonden verslag aan de 

andere partij. 

 

Artikel 29 

VOORAFGAAND ONDERZOEK 

1. Aan de mondelinge behandeling kan een onderzoek voorafgaan. 

2. De kamer seksuele intimidatie van de commissie benoemt uit de leden van die kamer een 

onderzoeker die het onderzoek verricht. De kamer seksuele intimidatie kan ook onder zijn 

verantwoordelijkheid het onderzoek opdragen aan een deskundige die geen lid is van de 

kamer seksuele intimidatie. Degene die aangifte doet kan verzoeken een vrouwelijke dan wel 

een mannelijke onderzoeker aan te wijzen. De kamer seksuele intimidatie komt zoveel 

mogelijk aan dit verzoek tegemoet. 

3. De onderzoeker onderzoekt naar aanleiding van de aangifte de gestelde feiten en 

omstandigheden en hoort in verband met het onderzoek partijen, alsmede personen die over 

de gestelde feiten en omstandigheden kunnen verklaren. 

4. De onderzoeker betracht in alle stadia van het onderzoek zoveel mogelijk zorgvuldigheid ten 

aanzien van de hem bekende feiten en omstandigheden in relatie tot de mededelingen die 

hierover ten behoeve van het onderzoek aan derden moeten worden gedaan, waarbij telkens 

die derden niet meer deelgenoot worden gemaakt van feiten en omstandigheden dan op dat 

moment ten behoeve van het onderzoek noodzakelijk is. De onderzoeker kan nadien niet als 

getuige worden gehoord. 

5. De onderzoeker kan in het kader van zijn onderzoek in aanwezigheid van degene die aangifte 

heeft gedaan, de betrokkene en diens raadsman, getuigen en/of deskundigen horen, alsmede 

leden van besturen, commissies en clubleden van de bond. 

6. Tenzij de kamer seksuele intimidatie voor het onderzoek instructies heeft gegeven, stelt de 

onderzoeker zijn werkwijze vast. De onderzoeker doet van die werkwijze mededeling aan de 

kamer seksuele intimidatie en aan degenen die hij hoort. 

7. Wanneer de onderzoeker deel uitmaakt van de kamer seksuele intimidatie, kan hij deelnemen 

aan de mondelinge behandeling van de aangifte. De onderzoeker die niet uit het midden van 

de kamer is benoemd, maakt geen deel uit van de kamer die met de behandeling is belast. 

8. De onderzoeker kan in zijn onderzoek bijgestaan worden door een ambtelijk secretaris die van 

een verhoor een schriftelijk verslag maakt. Indien de onderzoeker niet bijgestaan wordt door 

een ambtelijk secretaris, dan maakt de onderzoeker zelf het verslag. Het verslag wordt door de 

gehoorde ondertekend. Weigert de gehoorde het verslag te ondertekenen, dan wordt hiervan 

aan de voet van het verslag melding gemaakt met opgave van reden(en). 

9. Na de beëindiging van het onderzoek stelt de onderzoeker voor de kamer seksuele intimidatie 

een rapport op welk rapport aan partijen ter hand wordt gesteld. 

 

Artikel 30 

GETUIGEN EN DESKUNDIGEN 

Artikel 7 is van toepassing. 
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Artikel 31 

OP TE LEGGEN STRAFFEN 

1. Als straf kunnen worden opgelegd: 

a. een berisping; 

b. het verbod om deel te nemen aan één of meer activiteiten van de bond voor een duur 

van maximaal drie jaren; 

c. het verbod om één of meer aan clubleden toegekende rechten uit te oefenen voor een 

duur van maximaal drie jaren; 

d. het verbod tot het uitoefenen van één of meer functies in de bond voor een duur van 

maximaal tien jaren; 

e. de schorsing voor een duur van maximaal vijf jaren; 

f. het royement (ontzetting) als clublid van de bond. 

2. Een in verband met van seksuele intimidatie op te leggen straf is tevens gericht op het 

voorkomen van herhaling en het herstel van de veiligheid. 

3. Een berisping, een schorsing en een royement kunnen niet tezamen met een andere straf 

worden opgelegd. 

4. Met uitsluiting van de berisping en een royement kunnen de in lid 1 genoemde straffen geheel 

of gedeeltelijk voorwaardelijk worden opgelegd. Het voorwaardelijke gedeelte van een straf 

wordt aan een termijn van ten hoogste twee jaren gebonden. 

5. Bij het opleggen van een straf kan de kamer seksuele intimidatie rekening houden met de 

situatie die na het beëindigen van de straf tussen partijen kan ontstaan. De kamer kan, 

wanneer dit ten tijde van de strafoplegging mogelijk is, aangeven op welke wijze de 

betrokkene zich tegenover degene die aangifte heeft gedaan na het ondergaan van de straf 

moet gedragen of welke beperkingen gewenst zijn om te voorkomen dat partijen elkaar 

ontmoeten. Hiervan kan in de uitspraak mededeling worden gedaan. Degene die aangifte heeft 

gedaan kan ook na het opleggen van de straf, maar voor het beëindigen van de straf, de kamer 

seksuele intimidatie verzoeken ter zake bedoelde mededeling te doen. 

6. Wanneer de betrokkene binnen de termijn van de voorwaardelijk opgelegde straf weer een 

overtreding in verband met seksuele intimidatie begaat, kan de kamer seksuele intimidatie 

beslissen het voorwaardelijke gedeelte alsnog in een onvoorwaardelijke straf om te zetten en 

daarnaast een straf op te leggen voor de nieuwe overtreding. 

7. Bij het opleggen van een straf en bij het bepalen van de strafmaat kan rekening worden 

gehouden met een strafrechtelijke veroordeling en/of met het resultaat van een andere wijze 

waarop de seksuele intimidatie aan de orde is gesteld. 

 

Artikel 32 

STRAFFEN 

1. De berisping houdt een officiële veroordeling in van bepaald met name genoemd gedrag van 

de betrokkene. 

2. Het verbod om één of meer rechten uit te oefenen van de bond is gericht op het beperken van 

de bewegingsvrijheid van de betrokkene, geldend voor bijvoorbeeld bepaalde ruimtes, 

omgang met bepaalde personen, groepen of teams, inzage van bepaalde dossiers, 

aanwezigheid bij bepaalde wedstrijden, trainingen of vergaderingen, zulks voor de door de 

kamer seksuele intimidatie bepaalde duur. 

3. Het verbod om deel te nemen aan activiteiten van de bond wordt als straf opgelegd voor een 

bepaalde duur en/of voor bepaalde activiteiten. 
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4. Het verbod om bij de bond één of meer functies uit te oefenen wordt alleen als straf opgelegd, 

wanneer de overtreding in de uitoefening van een bepaalde functie is begaan. Bedoelde 

ontzegging kan op die functie, maar ook op door de kamer seksuele intimidatie te bepalen 

andere functies in de bond betrekking hebben. 

5. Een schorsing wordt als straf opgelegd wanneer de overtreding zo ernstig is dat niet met een 

lichtere straf kan worden volstaan en een royement een te zware straf is. Gedurende de 

schorsing kan de betrokkene geen functie en lidmaatschapsrechten uitoefenen, noch 

deelnemen aan activiteiten van de bond en blijven de uit het lidmaatschap voortvloeiende 

verplichtingen onverkort op hem van toepassing. In overleg met de betrokkene kunnen hem 

tijdelijk bijzondere taken die hij in de ruimste zin van het woord uitvoert ten behoeve van de 

vereniging worden opgelegd. 

6. Het royement wordt uitgesproken wanneer de seksuele intimidatie, waarvan aangifte is 

gedaan, zo ernstig is dat er sprake is van een in ernstige mate in strijd handelen met de 

statuten, reglementen of besluiten van de bond. Wanneer de kamer seksuele intimidatie van de 

tuchtcommissie het royement uitspreekt, kan de betrokkene van die uitspraak in beroep gaan 

bij kamer seksuele intimidatie van de commissie van beroep. Gedurende de beroepstermijn en 

hangende het beroep is de betrokkene geschorst. 

7. Wanneer een straf voor een bepaalde duur geldt of voor bepaalde activiteiten of functies 

wordt hiervan in de uitspraak mededeling gedaan. 

 

Artikel 33 

KOSTEN 

Artikel 11 is van toepassing. 

 

Artikel 34 

UITSPRAAK 

1. Artikel 12 is van toepassing. 

2. De commissie doet uitspraak niet later dan vier weken nadat de mondelinge behandeling is 

gesloten. 

3. De kosten komen voor rekening van degene die aangifte heeft gedaan wanneer er sprake is 

van een valse aangifte.  

4. De tuchtcommissie zendt onverwijld een afschrift van de uitspraak aan de aangever. 

5. Elke uitspraak wordt opgenomen in de databank van het Instituut Sportrechtspraak en wordt 

daarin bewaard voor de in het Reglement persoonsregistratie van dat instituut vermelde 

termijn. 

Artikel 35 

TENUITVOERLEGGING 

Artikel 13 is van toepassing. 

 

Artikel 36 

VOORLOPIGE MAATREGELEN 

Artikel 14 is van toepassing. 
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Artikel 37 

BEROEP 

1. Degene die aangifte heeft gedaan en de betrokkene kunnen van een uitspraak van de 

tuchtcommissie beroep instellen bij de commissie van beroep. Het beroep kan alleen worden 

ingediend door de degene die aangifte heeft gedaan of door de betrokkene zelf of door hun 

raadsman of wettelijk vertegenwoordiger. Wanneer degene die aangifte doet of de betrokkene 

verstandelijk of zintuiglijk gehandicapt is, onder curatele staat of een mentor diens belangen 

behartigt, is degene die diens belangen behartigt ook bevoegd met instemming van de 

betrokkene beroep in te stellen. 

2. Artikel 15 leden 2 tot en met 5 en 6 tot en met 10 zijn van toepassing. 

 

Artikel 38 

REGISTRATIE STRAF SEKSUELE INTIMIDATIE 

1. Behalve bij een berisping leidt een tuchtrechtelijke veroordeling tot registratie van de 

betrokkene, zijn persoonsgegevens en de gegevens van de tuchtzaak in het Registratiesysteem 

seksuele intimidatie van NOC*NSF conform het Protocol registratiesysteem in de sport. 

 Die registratie is geen straf in de zin van dit reglement. Tegen de registratie kan geen beroep 

worden ingesteld. 

2. De in lid 1 bedoelde registratie vindt niet plaats wanneer de betrokkene de leeftijd van zestien 

jaar nog niet heeft bereikt, tenzij sprake is van een strafrechtelijke veroordeling in welk geval 

ook veroordeelden jonger dan 16 jaar worden opgenomen in het registratiesysteem. 

3. Het bestuur zendt de uitspraak zo spoedig mogelijk aan de registratiekamer van NOC*NSF. 

Tevens stelt het bestuur binnen vijf werkdagen nadat het de tuchtrechtelijke uitspraak aan de 

registratiekamer van NOC*NSF heeft toegezonden de betrokkene hiervan schriftelijk per 

gewone post en bij aangetekende brief op de hoogte. Van een registratie naar aanleiding van 

een uitspraak van de tuchtcommissie of van de commissie van beroep staat voor de 

betrokkene geen mogelijkheid van beroep open. 

4. Wanneer ter zake van seksuele intimidatie door de strafrechter aan een clublid een 

onvoorwaardelijke straf is opgelegd, is het clublid gehouden de strafrechtelijke uitspraak aan 

het bestuur ter hand te stellen. In dat geval, maar ook wanneer het bestuur uit andere hoofde 

over een bedoelde uitspraak van de strafrechter beschikt, zendt het bestuur die uitspraak per 

omgaand aan de kamer seksuele intimidatie van de tuchtcommissie met het verzoek te 

beoordelen of de door de strafrechter opgelegde straf is opgelegd in het kader van seksuele 

intimidatie zoals bedoeld in artikel 20 lid 4. 

5. De kamer seksuele intimidatie van de tuchtcommissie beslist zo spoedig mogelijk over het in 

lid 4 bedoelde verzoek, waarna het de uitspraak toezendt aan de betrokkene en aan het 

bestuur. 

6. De betrokkene en het bestuur kunnen van deze uitspraak binnen tien dagen na de datum van 

ontvangst van de uitspraak van de tuchtcommissie in beroep gaan bij de commissie van 

beroep. 

7. De kamer seksuele intimidatie van de commissie van beroep behandelt het beroep binnen vier 

weken en doet zo spoedig mogelijk nadien schriftelijk uitspraak, waarna zij de uitspraak 

toezendt aan de betrokkene en aan het bestuur.  

8. Wanneer de tuchtcommissie of in beroep de commissie van beroep van oordeel is dat de door 

de strafrechter opgelegde straf betrekking heeft op seksuele intimidatie zoals bedoeld in 

artikel 20 lid 4, zendt de het bestuur de onherroepelijke uitspraak per omgaand aan de 

registratiekamer van NOC*NSF. 
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AFDELING  VI - SLOTBEPALINGEN 

 

Artikel 39 

PUBLICATIE 

1. Van alle  

a. uitspraken van de tuchtcommissie, 

b. uitspraken van de commissie van beroep,  

c. bestuurlijke sancties op grond van artikel 16 en 17,  

publiceert het bestuur in ieder geval een korte omschrijving van de zaak en de eventueel 

opgelegde tuchtstraf op de website van de bond. 

2. Ingeval van een uitspraak met betrekking tot seksuele intimidatie worden de initialen en de 

woonplaats van de betrokkene vermeld, tenzij de tuchtcommissie of de commissie van beroep 

in de uitspraak heeft beslist dat met een andere wijze van vermelding kan worden volstaan. 

 

Artikel 40 

TERMIJNEN 

Op de in dit tuchtreglement genoemde termijnen is de Algemene Termijnenwet van toepassing. 

 

Artikel 41 

SLOTBEPALING 

1. Dit reglement treedt in werking op 16 april 2016. 

2. Dit reglement is uitsluitend van toepassing op feiten die na het tijdstip van in werking treden 

van dit reglement voorvallen.  

 

 

 

 

 

 


