TUCHTREGLEMENT ALGEMEEN TUCHTRECHT INSTITUUT SPORTRECHTSPRAAK
Dit reglement is door het bestuur van de Stichting Instituut Sportrechtspraak vastgesteld en treedt in werking op
30 juli 2020.
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Artikel 1 – Begripsbepalingen
In dit Tuchtreglement wordt verstaan onder:
1.
Aangifte: De aangifte wordt in dit reglement gezien als een verzoek om tuchtrechtelijke vervolging.
Hieronder valt zowel de oorspronkelijke of de eventueel nadien gewijzigde aangifte.
2.
Aangeslotene: een persoon of rechtspersoon (hoe ook bij de sportbond aangeduid) die:
a. niet lid is van een sportbond, dan wel
b. lid is zonder stemrecht
Een aangeslotene moet zijn onderworpen aan de tuchtrechtspraak en, of aan de
geschillenbeslechting van het Instituut Sportrechtspraak. Wordt in het reglement gesproken over
leden, dan vallen daar de aangeslotenen ook onder.
3.
Aanklager: de aanklager van het Instituut Sportrechtspraak.
4.
Begeleider : degene die een sporter begeleidt en/of voor die begeleiding verantwoordelijk is.
Onder het begrip begeleiden vallen in ieder geval het trainen, coachen en/of verzorgen. Onder
sportbeoefening is in de definitie begrepen zowel de sportactiviteiten als alle activiteiten die een
(in)directe relatie met die sportbeoefening hebben, dit alles in de ruimste zin van het woord.
5.
Beklaagde: is een lid en/of een aangeslotene van de sportbond, zijnde een natuurlijk persoon,
tegen wie:
a. door een bondsbestuur een ordemaatregel is genomen,
b. die in staat van beschuldiging is gesteld door de aanklager,
c. naar wie een onderzoek door de aanklager of onderzoekscommissie is ingesteld,
d. tegen wie aangifte is gedaan bij de tuchtcommissie,
e. die beroep heeft ingesteld tegen een uitspraak van de tuchtcommissie of tegen wie van
een uitspraak van de tuchtcommissie beroep is ingesteld.
6.
Bondsbestuur: het bestuur van de desbetreffende sportbond of sportorganisatie. Dit is ook het
geval indien het bestuur bij die sportorganisatie anders wordt genoemd.
7.
Bondsvergadering: de algemene vergadering of ledenraad van de desbetreffende sportorganisatie.
Dit is ook het geval indien de algemene vergadering bij die sportorganisatie anders wordt
genoemd.
8.
Commissie: de tuchtcommissie en/of de commissie van beroep van het Instituut Sportrechtspraak.
9.
Commissie van beroep: de commissie van beroep van het Instituut Sportrechtspraak, waaronder
begrepen de kamer algemeen tuchtrecht van die commissie en haar kamervoorzitter.
10. Functionaris: een persoon die voor zijn beroep of als vrijwilliger voor langere of kortere termijn
een bepaalde functie vervult binnen een sportvereniging of een sportbond. Dit zijn onder meer
doch niet uitsluitend, bestuurders en werknemers.
11. Sport & Gedrag training I – Halt: Vanaf een eis c.q. schikkingsvoorstel van schorsing voor de duur
van drie maanden tot en met een half jaar kan aan jongeren onder de 23 jaar deelname aan de
Halt-training Sport en Gedrag I worden aangeboden. Bij succesvolle deelname aan deze training
wordt de sanctie in een voorwaardelijke sanctie omgezet.
12. Sport & Gedrag training II – Halt: Vanaf een eis c.q. schikkingsvoorstel waarbij langer dan een half
jaar schorsing is opgelegd kan aan jongeren onder de 23 jaar deelname aan de Halt-training Sport
en Gedrag II worden opgelegd. Bij succesvolle deelname aan deze training wordt in beginsel de
helft van de schorsing in een voorwaardelijke straf omgezet. ‘Halve’ maanden worden naar boven
afgerond.
13. Instituut Sportrechtspraak: het Instituut Sportrechtspraak van de Stichting Instituut
Sportrechtspraak.
14. Kamer algemeen tuchtrecht: de kamer van de tuchtcommissie of van de commissie van beroep.

3

15.
16.

17.

18.
19.
20.
21.
22.

23.
24.

25.
26.
27.

Kamervoorzitter: de voorzitter van kamer algemeen tuchtrecht van de tuchtcommissie of van de
kamer algemeen tuchtrecht van de commissie van beroep.
Lid: een lid van de desbetreffende sportbond en indien en voor zover met het Instituut
Sportrechtspraak overeengekomen:
a. de afdelingsverenigingen van de sportbond en hun leden of
b. bij een federatie zijn lid-organisaties en hun leden, dan wel
c. een aangeslotene van een sportbond.
Melding: het op de hoogte stellen van een situatie bij bijvoorbeeld het bestuur van een sportbond
of sportvereniging en, of het op de hoogte stellen van de aanklager van het Instituut
Sportrechtspraak van een mogelijke overtreding van dit reglement.
Onderzoekscommissie: éen of meerdere onderzoekers (maximaal 3) van het Instituut
Sportrechtspraak.
Overtreding: strafbare gedragingen en, of een overtreding van de gedragsregels zoals genoemd in
dit Tuchtreglement Algemeen tuchtrecht.
Partijen: degene die aangifte heeft gedaan en/of de beklaagde.
Schikkingsvoorstel: het voorstel tot schikking van de aanklager aan beklaagde, nadat de beklaagde
in staat van beschuldiging is gesteld.
Sportvereniging: een vereniging of club die lid is van, of aangesloten is bij de sportbond. Onder het
begrip sportvereniging vallen in deze statuten ook andere rechtspersonen, die lid zijn van, of zijn
aangesloten bij de sportbond.
Sepot: besluit van de aanklager om de beklaagde niet verder tuchtrechtelijk te vervolgen.
Sportbond: de sportorganisatie van het lid die het Instituut Sportrechtspraak krachtens
overeenkomst heeft opgedragen in zijn organisatie tuchtrecht te spreken, ten behoeve van zichzelf
en zijn leden, alsmede – indien en voor zover met het Instituut Sportrechtspraak overeengekomen
a. ten behoeve van zijn lidsportorganisaties en/of
b. ten behoeve van zijn afdelingsverenigingen en/of
c. ten behoeve van zijn aangeslotenen, hoe ook bij de sportbond aangeduid.
Stichting: Stichting Instituut Sportrechtspraak
Tuchtcommissie: de tuchtcommissie van het Instituut Sportrechtspraak, waaronder begrepen de
kamer algemeen tuchtrecht van die commissie en haar kamervoorzitter.
Vooronderzoek: het onderzoek dat door de aanklager of door een of meer onderzoekers
plaatsvindt na een melding of aangifte, voordat de aanklager de beklaagde eventueel in staat van
beschuldiging stelt.

A. Algemene bepalingen
Artikel 2 – Algemeen tuchtreglement
1.

2.

Op feiten die zijn gepleegd vóór de inwerkingtreding van het Algemeen tuchtreglement, geldt dat
het reglement dat geldt op de datum van aangifte casu quo de datum dat de aanklager de
beklaagde in staat van beschuldiging heeft gesteld, ook gelding heeft voor deze oudere feiten.
De meest recente versie van het Algemeen tuchtreglement is gepubliceerd op de website van het
Instituut Sportrechtspraak: www.instituutsportrechtspraak.nl.
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3.

4.
5.
6.

Voor een tijdige ontvangst van de in dit reglement bedoelde stukken is beslissend de datum in het
poststempel van een postbezorgdienst op de envelop, of wanneer het stuk wordt overhandigd, de
datum van overhandiging die moet blijken uit een verstrekt ontvangstbewijs.
Wanneer in dit reglement wordt gesproken van een aangetekende brief is daarin mede begrepen
de al dan niet elektronische wijze waarop de ontvangst van die brief kan worden vastgesteld.
Het Algemeen Tuchtreglement wordt vastgesteld en gewijzigd door het bestuur van de stichting
Instituut Sportrechtspraak.
Het Algemeen Tuchtreglement is van toepassing op de sportbond, zoals bedoeld in artikel 1 lid 24,
die in een overeenkomst met de stichting Instituut Sportrechtspraak dit Algemeen Tuchtreglement
op zijn leden van toepassing heeft verklaard. Voor de duur van overeenkomst geschiedt de
tuchtrechtspraak in de sportbond op grond van dit Algemeen Tuchtreglement wanneer het
algemene tuchtzaken betreft. De tuchtrechtspraak geschiedt op grond van het Tuchtreglement
Seksuele intimidatie wanneer het seksuele intimidatie betreft, of op grond van het
Dopingreglement wanneer het dopingzaken betreft, of op grond van het reglement Matchfixing
wanneer het matchfixing betreft, voor zover het van toepassing zijn van die reglementen met de
sportbond is overeengekomen.

7.

De toepassing van dit reglement wordt niet beperkt door andere reglementen en, of besluiten
van de sportbond.

8.

De leden, waaronder ook de betrokkene, zijn verplicht op eerste verzoek alle door de
tuchtcommissie en de commissie van beroep voor het beoordelen of het behandelen van een zaak
benodigde verzochte medewerking te verlenen en informatie te verstrekken.
Indien en voor zover op een sportbond van toepassing, kan tegen een uitspraak van de commissie
van beroep, beroep worden ingesteld bij de Court of Arbitration of Sports (CAS) te Lausanne, op
welk beroep niet dit Algemeen Tuchtreglement maar de reglementen van de CAS van toepassing
zijn.

9.

Artikel 3 – Overtreding
1.

2.

3.

Een overtreding in de zin van dit Algemeen Tuchtreglement is elk handelen of nalaten:
a. waardoor een bepaling in de Statuten of reglementen van de sportbond wordt overtreden,
spelregels en wedstrijdbepalingen hieronder begrepen;
b. waardoor een bepaling in het Algemeen Tuchtreglement of een ander door het bestuur van de
stichting van toepassing verklaard reglement wordt overtreden en niet voor behandeling in
aanmerking komt door een van de specifieke kamers (seksuele intimidatie, doping of
matchfixing). Hieronder vallen in ieder geval de bepalingen ten aanzien van ongewenst gedrag
artikelen 4 tot en met 6.
c. dat in strijd is met een besluit van een orgaan of van een commissie van de sportbond;
d. waardoor de belangen van de sportbond worden geschaad;
e. waarbij een lid zich jegens een ander lid, een orgaan, of een commissie van de sportbond niet
gedraagt naar hetgeen door de redelijkheid en billijkheid wordt verlangd.
Onder een overtreding wordt bovendien verstaan het niet, niet tijdig of niet naar behoren
nakomen van verplichtingen, alsmede het gelegenheid bieden of aansporen tot, het
vergemakkelijken van of het behulpzaam zijn bij het begaan van een overtreding.
Een overtreding is strafbaar indien er sprake is van opzet, schuld, nalatigheid of onzorgvuldigheid
van de betrokkene.
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4.

5.

6.
7.

8.

9.

Of er bij de sportbond sprake is van een overtreding wordt beoordeeld naar de statuten,
reglementen en besluiten van die sportbond en van het Instituut Sportrechtspraak alsmede naar
de gewoonten of gebruiken.
Het bewijs van een overtreding is geleverd indien de commissie op grond van feiten en
omstandigheden de overtuiging heeft dat de betrokkene de overtreding heeft begaan. De
commissie kan het bewijs mede gronden op stukken, verklaringen, foto’s, t.v.- of videobeelden,
e.d.. Het bewijs kan niet kan worden gegrond op één enkel stuk, één enkele verklaring of alleen op
beeldmateriaal, met uitzondering van een verklaring welke afkomstig is van een (buitenlandse)
zusterorganisatie van de sportbond of van een bij de sportbond in functie zijnde (wedstrijd)official.
Overtredingen kunnen door een commissie ook worden bestraft indien dezelfde gedraging ter
beoordeling aan de strafrechter of aan de burgerlijke rechter is of kan worden voorgelegd.
Wanneer een overtreding van dit reglement is begaan, doet de juridisch secretaris daarvan
schriftelijk mededeling aan de desbetreffende sportbond en kan die sportbond – tenzij in dit
reglement anders is bepaald – ter zake tegen de betrokkene aangifte doen.
Het bewijs van een overtreding is geleverd wanneer de aanklager of kamer algemeen tuchtrecht
op grond van de vastgestelde feiten en omstandigheden van mening is dat de feiten die ten
grondslag liggen aan de overtreding van het reglement, ertoe leiden dat voldoende aannemelijk is
dat de beklaagde de overtreding heeft begaan.
Overtredingen kunnen door de kamer 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 4 – Overtredingen ongewenst gedrag betreffende
1.

2.

De bepalingen in dit reglement zijn niet van toepassing op seksuele intimidatie. Zaken seksuele
intimidatie betreffende worden behandeld op basis van het reglement seksuele intimidatie van het
Instituut Sportrechtspraak.
Ongewenst gedrag betreft elke vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag met een
connotatie (duiding) dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van de persoon wordt
aangetast, in het bijzonder wanneer een gewelddadige, manipulatieve, bedreigende, vijandige,
beledigende, vernederende, of kwetsende situatie wordt gecreëerd. Onder ongewenst gedrag
wordt in ieder geval, doch niet uitsluitend, verstaan:
a. Belediging: het opzettelijk aanranden van iemands eer of goede naam, op beledigende wijze,
onafhankelijk van de juistheid van de betichting. Beledigen kan zowel verbaal als via
gezichtsuitdrukking of gebaren.
b. Pesten: Alle vormen van intimiderend gedrag met een structureel/herhalend karakter, waarbij
één of meer personen proberen een andere persoon verbaal, non-verbaal, digitaal, fysiek of
psychologisch schade toe te brengen waartegen de persoon niet in staat is zichzelf te
verdedigen.
c. Iemand bespotten vanwege uiterlijk of gedrag.
d. Het aanzetten tot zeer onverantwoord gewichtsverlies of gewichtstoename waardoor
aantoonbaar gezondheidsklachten kunnen of zijn ontstaan.
e. Agressie en geweld: Alle verbale en fysieke handelingen van een persoon waarbij een persoon
wordt lastiggevallen, bedreigd of aangevallen. Het kan zowel gaan om fysieke of psychisch
geweld en agressie.
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f.

Discriminatie: ongelijke behandeling van personen en, of het achterstellen en, of het uitsluiten
van personen op basis van persoonlijke kenmerken zoals geslacht, seksuele gerichtheid,
godsdienst of levensovertuiging, politieke overtuiging of ras.
g. Psychische of emotionele mishandeling. Waarbij het bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend kan
gaan om het zeer stelselmatig; pesten, sociaal isoleren, negeren of nadrukkelijk minachten
3. Ongewenst gedrag is verboden. Ongewenst gedrag kan op grond van dit reglement tuchtrechtelijk
worden bestraft.
4. Dit verbod geldt voor eenieder die lid is van een sportbond. Voor leden die tevens begeleider bij
dan wel werknemer dan wel functionaris zijn van een sportbond of van een in de sportwereld
werkzame rechtspersoon zijn, gelden naast de voornoemde algemene regels de hieronder voor
begeleiders vermelde gedragsregels.
5. De in dit reglement bedoelde vormen van ongewenst gedrag hebben betrekking op ongewenst
gedrag dat heeft plaatsgevonden:
a. in relatie tot sportbeoefening binnen het verband van de sportbond en, of
b. wanneer degene die het ongewenst gedrag ondergaat ook buiten een sportaccommodatie ten
opzichte van degene die intimidatie toepast in een in de sport ontstane (machts)relatie
verkeert en, of
c. buiten de sportbeoefening en, of buiten het verband van de sportbond, waarbij een risico
bestaat voor de orde en, of veiligheid van één of meer leden of aangeslotenen van de
sportbond.

Artikel 5 – Begeleiders aanvullende gedragsregels op het gebied van ongewenst gedrag
1.

2.

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.
Met betrekking tot de begeleiders in de sport binnen de sportbond 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 ongewenst gedrag waarvan de begeleider getuige is of waarvan
hij op de hoogte wordt gesteld;
ii. het participeren in vormen van ongewenst gedrag of het aanmoedigen van anderen
daartoe;
iii. het achterwege laten van hulp aan een slachtoffer of slachtoffers van een incident dat
valt onder ongewenst gedrag;
iv. het niet of onvoldoende uitoefenen van begeleiderstaken rondom en tijdens een
sportactiviteit waardoor gelegenheid ontstaat voor vormen van ongewenst gedrag, die
met het juist uitvoeren van de begeleiderstaken hadden kunnen worden voorkomen.
b. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van machtsmisbruik tegenover de sporter.
c. De begeleider realiseert zich dat het begrip afhankelijkheid of het uitoefenen van macht niet
alleen betekent het direct kunnen verlenen van gunsten waardoor de sporter in een
voordeligere positie komt te verkeren ten opzichte van andere sporters, maar ook een
verminderde zelfregie kan betekenen. Onder verminderde zelfregie wordt verstaan het niet
althans onvoldoende kunnen maken van eigen keuzen en het onvoldoende kunnen
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d.

e.

f.

g.

h.
i.

beschikken over eigen kracht om zelf oplossingen te verzinnen voor problemen en een gebrek
aan zelfredzaamheid.
De begeleider onthoudt zich ervan 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.
Begeleiders onthouden zich van het 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.
De begeleider heeft de plicht - voor zover in zijn vermogen ligt - de sporter te beschermen
tegen schade en (machts)misbruik. 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 ontmoedigen of beletten van anderen (zoals een sporter of andere begeleider) om
melding te doen of een klacht in te dienen.
ii. het beïnvloeden van degene die het ongewenst gedrag heeft ondergaan of het
beïnvloeden van getuige(n) kennelijk om diens vrijheid om naar waarheid of geweten
ten overstaan van de onderzoekscommissie, de aanklager of de tuchtcommissie of
commissie van beroep een verklaring af te leggen te beïnvloeden, terwijl hij wist of
ernstige reden had te vermoeden dat een verklaring zou worden afgelegd.
iii. het niet meewerken aan het vooronderzoek en, of de tuchtprocedure.
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 die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de
verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.
Het niet ingrijpen bij gedragingen of in situaties die, ondanks dat ze niet in dit reglement als
verbod staan genoemd, toch de sociale veiligheid van de sportomgeving 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 dit reglement met name als verbod staan genoemd,
toch de sociale veiligheid van de sportomgeving bedreigen

Artikel 6 – Leden sporters onderling: aanvullende gedragsregels op het gebied van ongewenst
gedrag
1.

2.

Leden, sporters onderling dragen bij aan een omgeving en een sfeer waarbinnen iedereen zich
veilig voelt, dit betekent onder meer dat het lid, sporter:
a. Andere sporters bejegent met respect en op een wijze, zodat niemand in zijn waardigheid
wordt aangetast;
b. Ook tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen met respect zal omgaan met andere
sporters;
c. De sporter zich onthoudt van iedere vorm van ongewenst gedrag tegenover andere leden,
sporters.
Met betrekking tot leden, sporters onderling in de sport en binnen de sportbond gelden naast het
verbod op ongewenst gedrag onder meer, doch niet uitsluitend, de volgende verboden:
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a.

3.
4.

het niet onmiddellijk stoppen (of doen laten stoppen) door feitelijke interventie van een
klaarblijkelijke vorm van ongewenst gedrag;
b. het participeren in vormen van ongewenst gedrag of aanmoedigen van anderen daartoe;
c. het achterwege laten van hulp aan een slachtoffer of slachtoffers van een onder dit
reglement vallende gedraging;
d. het ontmoedigen of beletten van een lid om melding te doen of een klacht in te dienen.
In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de
verantwoordelijkheid van het lid, sporter in de geest hiervan te handelen.
Voorts wordt als een overtreding beschouwd:
a. het ontmoedigen of beletten van anderen om melding te doen of een klacht in te dienen.
b. het beïnvloeden van degene die het ongewenst gedrag heeft ondergaan of het beïnvloeden
van getuige(n) kennelijk om diens vrijheid om naar waarheid of geweten ten overstaan van de
onderzoekscommissie, de aanklager of de tuchtcommissie of commissie van beroep een
verklaring af te leggen te beïnvloeden, terwijl hij wist of ernstige reden had te vermoeden dat
een verklaring zou worden afgelegd.
c. het niet meewerken aan het vooronderzoek en, of de tuchtprocedure.

B. Bepalingen met betrekking tot taken en bevoegdheden
Artikel 7 – Aanklager, taken en bevoegdheden
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

De aanklager komt die rechten en bevoegdheden toe, die in dit Algemeen Tuchtreglement zijn
vastgelegd en ziet toe op de naleving van dit Tuchtreglement.
De aanklager gaat na of andere personen of instanties van de melding, het onderzoek of de
aangifte op de hoogte gebracht dienen te worden en informeert deze personen of instanties.
De aanklager kan hangende het vooronderzoek een verzoek bij het bondsbestuur neerleggen tot
het opleggen van een ordemaatregel.
De aanklager is bevoegd:
a. de beklaagde in staat van beschuldiging te stellen en een schikkingsvoorstel te doen;
b. indien de zaak zich niet voor een schikkingsvoorstel leent, dit naar het oordeel van de
aanklager, de zaak direct voor te leggen aan de tuchtcommissie.
c. de zaak gemotiveerd te seponeren.
d. de zaak over te dragen aan het Openbaar Ministerie.
De aanklager informeert het bondsbestuur over een in lid 4 genomen besluit tenzij zwaarwegende
omstandigheden -dit ter beoordeling van de aanklager-, zich hiertegen verzetten.
Bij een schikkingsvoorstel waarbij sprake is van schorsing, of bij het voorleggen van de zaak aan de
tuchtcommissie kan de aanklager naast de eis tot schorsing deelname aan de Halt-training Sport
en Gedrag I of deelname aan de Halt-training Sport en Gedrag II in de eis opnemen, indien aan de
voorwaarden is voldaan.
De aanklager treedt bij een schriftelijke en, of mondelinge behandeling van een zaak op.

Artikel 8 – Onderzoekscommissie, taken en bevoegdheden
1.

De onderzoekscommissie kan op last van, en onder verantwoordelijkheid van de aanklager, een
vooronderzoek instellen naar:
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2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.

a. de juistheid van een vermoeden en
b. naar de feiten en/of omstandigheden van de zaak. Dit naar aanleiding van eigen bevindingen
van de aanklager, een melding of aangifte.
De aanklager benoemt een of meer onderzoekscommissies bestaande uit een en maximaal drie
onderzoekers, die het onderzoek verrichten.
De onderzoekscommissie heeft tot taak de bevindingen, de melding en, of de aangifte te
onderzoeken op juistheid, waarheidsgehalte, gegrondheid en verwijtbaarheid.
De onderzoekscommissie hoort in verband met het onderzoek partijen, alsmede personen die over
de gestelde feiten en omstandigheden kunnen verklaren.
Tenzij de aanklager voor het onderzoek instructies heeft gegeven, stelt de onderzoekscommissie
haar werkwijze vast. De onderzoekscommissie doet van die werkwijze mededeling aan de
aanklager en aan degenen die zij hoort.
De onderzoekscommissie wordt in het onderzoek bijgestaan door een juridisch secretaris die van
een verhoor een schriftelijk verslag maakt. Het verslag wordt door de gehoorde ondertekend.
Weigert de gehoorde het verslag te ondertekenen, dan wordt hiervan in het verslag melding
gemaakt met opgave van reden(en).
Na de beëindiging van het onderzoek stelt de onderzoekscommissie voor de aanklager een rapport
op. De aanklager bepaalt of het rapport aan partijen ter hand wordt gesteld.
De onderzoekscommissie betracht in alle stadia van het onderzoek zoveel mogelijk zorgvuldigheid
ten aanzien van de 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(s) kan/kunnen nadien niet als getuige
worden gehoord. Wel kan de kamer algemeen tuchtrecht ertoe besluiten nadere vragen te stellen
aan de onderzoekscommissie.
De onderzoekscommissie kan in het kader van het onderzoek degene die melding of aangifte heeft
gedaan, de beklaagde en diens raadsman, getuigen en/of deskundigen mondeling dan wel
schriftelijk horen, alsmede leden van besturen, commissies, andere leden van de sportbond,
alsmede andere personen die over de feiten en omstandigheden kunnen verklaren.

Artikel 9 – Tuchtcommissie, taken en bevoegdheden
1.

2.
3.

De tuchtcommissie kan de volgende zaken in behandeling nemen:
a. op verzoek van een rechtstreeks belanghebbende, dit ter beoordeling van de tuchtcommissie,
een door de aanklager geseponeerde zaak;
b. een door de aanklager bij de tuchtcommissie aangebrachte zaak;
c. een verzoek van degene die aangifte heeft gedaan de zaak te behandelen, indien de aanklager
meent dat hij niet bevoegd is de aangifte in behandeling te nemen, of degene die aangifte
heeft gedaan niet ontvankelijk heeft verklaard.
Tegen het besluit van de tuchtcommissie dat geen sprake is van een rechtstreeks belanghebbende,
staat geen verweer of beroep open.
De tuchtcommissie kan ieder lid, orgaan of commissie van de sportbond verplichten door de
desbetreffende commissie gestelde vragen schriftelijk of ter zitting mondeling te beantwoorden.
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Artikel 10 – Commissie van beroep, taken en bevoegdheden
1.

2.

De commissie van beroep behandelt het beroep dat tegen een uitspraak van de tuchtcommissie is
ingesteld door hetzij de beklaagde hetzij door de aanklager, tenzij deze mogelijkheid in dit
reglement is uitgesloten
De commissie van beroep kan ieder lid, orgaan of commissie van de sportbond verplichten door de
desbetreffende commissie gestelde vragen schriftelijk of ter zitting mondeling te beantwoorden.

C. Ordemaatregel
Artikel 11 – Ordemaatregel bondsbestuur
1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.

Al dan niet op verzoek van de aanklager kan het bondsbestuur ter voorkoming van herhaling, om
de rust te herstellen of de veiligheid te waarborgen, een bestuurlijke ordemaatregel nemen door
aan de degene die wordt verdacht van een overtreding met onmiddellijke ingang een tijdelijke
beperking van de bewegingsvrijheid op te leggen voor de locatie(s) waar de herhaling of
onveiligheid moet worden gevreesd. Het bondsbestuur kan ook een andere ordemaatregel treffen,
indien en voor zover de ordemaatregel nodig is om de orde en, of veiligheid binnen de vereniging
te waarborgen dan wel te herstellen. De ordemaatregel dient noodzakelijk, geschikt en evenredig
te zijn om het doel (de orde en, of veiligheid te waarborgen dan wel te herstellen) te bereiken.
De ordemaatregel van het bondsbestuur is geen tuchtrechtelijke straf maar een bestuurlijke
maatregel om de orde en de veiligheid van sportbeoefenaren te waarborgen.
De ordemaatregel kan ook door het bondsbestuur worden genomen wanneer nog geen aangifte
is gedaan en/of de aangifte nog niet tot een uitspraak van de aanklager dan wel een commissie
heeft geleid.
Het bondsbestuur brengt het secretariaat van het Instituut Sportrechtspraak op de hoogte van de
genomen ordemaatregel.
Van een door het bondsbestuur genomen ordemaatregel staat volgens dit Tuchtreglement
Algemeen tuchtrecht geen beroep open. Het is aan het bondsbestuur om te beoordelen of de
ordemaatregel redelijkerwijs in stand kan blijven.
De door het bondsbestuur genomen ordemaatregel blijft in stand totdat de aanklager een
schikking heeft getroffen, of de tuchtcommissie uitspraak heeft gedaan.
Is de aanklager niet bevoegd, de zaak niet ontvankelijk, dan is het aan het bondsbestuur te
beoordelen of de ordemaatregel redelijkerwijs in stand kan blijven.

D. Het aanhangig maken en bevoegdheid tot behandelen
Artikel 12 – Aanhangig maken van een zaak
1.

De aanklager kan naar aanleiding van een schriftelijke, elektronische of mondelinge (anonieme)
melding betreffende strafbaar handelen of nalaten, als genoemd in dit reglement onderzoek
(doen) instellen.

11

2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.
11.
12.

13.

De aanklager kan naar aanleiding van eigen bevinding(en) en wanneer sprake is van een naar zijn
oordeel (mogelijk) strafbaar handelen of nalaten, als genoemd in dit reglement nader onderzoek
(doen) instellen en, of de beklaagde in staat van beschuldiging stellen en de zaak als aangifte
behandelen.
Een overtreding kan voorts aanhangig worden gemaakt bij de aanklager door een aangifte van een
lid van de sportbond dat meent dat er ten opzichte van hem of haar sprake is van een overtreding.
Betreft de overtreding een lid jonger dan zestien jaar, dan kan ook de wettelijk vertegenwoordiger
aangifte doen. Wanneer degene die aangifte heeft gedaan, onder curatele staat of een mentor
diens belangen behartigt, is degene die diens belangen behartigt ook bevoegd met instemming
van het lid aangifte te doen.
Naast het lid kan een orgaan van de sportbond die kennis heeft van een mogelijke overtreding van
het reglement, aangifte doen. Degene die de overtreding (mogelijk) heeft ondergaan wordt van de
aangifte op de hoogte gesteld, tenzij zwaarwegende redenen zich hiertegen verzetten. Als
uitgangspunt geldt het streven naar een veilige sport(beoefening).
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
overtreding heeft plaatsgevonden. Wanneer geen adresgegevens kunnen worden verstrekt, dient
degene die aangifte doet de beklaagde zodanig te identificeren dat voor de aanklager duidelijk is
tegen wie de aangifte zich richt.
De aanklager beoordeelt of en op welke wijze met inachtneming van het reglement de aangifte in
behandeling wordt genomen en hanteert het opportuniteitsbeginsel.
Wanneer ter zake van de overtreding mediation plaatsvindt of heeft plaatsgevonden die heeft
geleid tot de ondertekening van een vaststellingsovereenkomst, kan van de overtreding geen
aangifte meer worden gedaan.
Een aangifte is rechtsgeldig wanneer degene tegen wie de aangifte zich richt ten tijde van de
overtreding lid was van de sportbond. Wanneer de beklaagde ten tijde van de behandeling van de
aangifte geen lid meer is van de sportbond wordt de aangifte behandeld en geschiedt de
behandeling van de zaak op grond van dit Algemeen Tuchtreglement, als ware de beklaagde nog
immer lid van de betreffende sportbond, in welk geval aan degene die aangifte doet en degene
tegen wie de aangifte zich richt alle rechten en verplichtingen op grond van dit Tuchtreglement
toekomen.
Nadat de aangifte is gedaan, onderzoekt de aanklager of hij bevoegd is de aangifte te behandelen
en of de indiener ontvankelijk is.
De omschrijving van de overtreding in de aangifte vormt de grondslag voor de behandeling van
een zaak door de aanklager, de tuchtcommissie en door de commissie van beroep.
Degene die aangifte heeft gedaan kan de aangifte alleen intrekken wanneer dit schriftelijk en
gemotiveerd geschiedt. De aanklager is in dat geval bevoegd degene die aangifte heeft gedaan
hierover te horen. De juridisch secretaris doet van het intrekken van de aangifte schriftelijk
mededeling aan de beklaagde waarna de aanklager beoordeelt of het zinvol is de zaak in het kader
van een veilige sport(beoefening) voort te zetten.
Het doen van een valse melding of valse aangifte levert een overtreding op die tuchtrechtelijk kan
worden bestraft. De juridisch secretaris doet van een valse aangifte, aangifte bij de
tuchtcommissie. De behandeling van die zaak vindt plaats met inachtneming van het Algemeen
Tuchtreglement 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.
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Artikel 13 – Bevoegdheid aangifte te behandelen
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Na ontvangst van de aangifte onderzoekt de aanklager of hij bevoegd is de aangifte te behandelen
en of de indienende partij ontvankelijk is. Wanneer de aanklager meent dat hij niet bevoegd is de
aangifte in behandeling te nemen, of dat de indienende partij kennelijk niet ontvankelijk is, kan
degene die aangifte heeft gedaan hiertegen beroep instellen bij de tuchtcommissie. Van de
uitspraak van de tuchtcommissie staat geen beroep open.
De aanklager is bevoegd maar niet gehouden bij de tuchtzaak betrokken partijen vooraf te horen.
Hij kan de behandeling over de bevoegdheid en over de ontvankelijkheid van de indienende partij
schriftelijk afdoen.
Wanneer de betreffende aanklager oordeelt dat geen sprake is van bevoegdheid tot het doen van
aangifte, of dat de indienende partij kennelijk niet-ontvankelijk is, doet hij gemotiveerd uitspraak
en deelt de ambtelijk secretaris die uitspraak aan de indienende partij en aan de andere bij die
zaak betrokken partijen schriftelijk mee.
Wanneer de aanklager zich onbevoegd of de indienende partij niet-ontvankelijk heeft verklaard,
wordt de aangifte niet door de aanklager in behandeling genomen, tenzij de indienende partij
binnen veertien dagen na verzending van de in lid 3 bedoelde mededeling van de ambtelijk
secretaris alsnog de tuchtcommissie schriftelijk verzoekt zijn aangifte in behandeling te nemen.
Na een schriftelijk verzoek, om zijn aangifte in behandeling te nemen, beoordeelt de
tuchtcommissie of de aanklager bevoegd is en/of de indienende partij ontvankelijk is. De kamer
van de commissie is bij die beoordeling niet gebonden aan de uitspraak van de aanklager en kan
de uitspraak zowel bevestigen als vernietigen. De commissie is bevoegd maar niet gehouden tot
een mondelinge behandeling. Wanneer de betreffende kamer van de commissie oordeelt dat de
aanklager niet bevoegd is en/of de indienende partij niet-ontvankelijk is in zijn aangifte doet de
kamer ter zake schriftelijk en gemotiveerd uitspraak en vindt geen inhoudelijke behandeling van
de zaak plaats. Wanneer de aanklager wel bevoegd is en de indienende partij wel ontvankelijk
wordt de zaak door een andere aanklager in behandeling genomen.
In de uitspraak van de kamer van de betreffende commissie wordt tevens bepaald welke partij in
de kosten van de in dit artikel bedoelde behandeling wordt veroordeeld. De betreffende
commissie kan een kostenveroordeling uitspreken voor (een deel van) de zaakkosten, waaronder
doch niet uitsluitend, de kosten van de juridisch secretaris voor ondersteuning bij de zaak,
eventuele kosten voor de huur van ruimte en de reiskosten (bij een mondelinge behandeling) voor
aanklager en tuchtrechters.

E. Vooronderzoek, schikkingsvoorstel en sepot
Artikel 14 – Vooronderzoek
1.
2.
3.

De aanklager kan voordat hij de beklaagde al dan niet in staat van beschuldiging stelt, een
vooronderzoek instellen.
Het vooronderzoek kan de aanklager zelf uitvoeren of laten uitvoeren door een
onderzoekscommissie.
De aanklager maakt via een brief of aanzegging duidelijk dat jegens de beklaagde een vermoeden
bestaat van een overtreding, tenzij zwaarwegende omstandigheden zich hiertegen verzetten.
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4.
5.

6.

Beklaagde heeft het recht zich tegen het in de brief of aanzegging genoemde vermoeden te
verweren binnen een door de aanklager in voornoemde brief of aanzegging gestelde termijn.
In het kader van het vooronderzoek kan ieder lid worden verzocht mondeling of schriftelijk,
afhankelijk van het gestelde in de brief of aanzegging van de aanklager, volledige en juiste
informatie te verschaffen, binnen de door de aanklager aangegeven termijn.
Indien de aanklager een onderzoekscommissie heeft aangewezen voor de uitvoering van het
vooronderzoek, komt aan deze persoon of komen aan deze personen dezelfde bevoegdheden, als
genoemd in lid 4 en 5 van dit artikel toe, als aan de aanklager.

Artikel 15 – Schikkingsvoorstel
1.

2.
3.

4.

5.

De aanklager kan, na de beklaagde in staat van beschuldiging te hebben gesteld, de beklaagde een
schikkingsvoorstel doen. De aanklager stelt een redelijke termijn in het schikkingsvoorstel
waarbinnen de beklaagde op het voorstel kan reageren. Deze termijn valt in ieder geval binnen
een termijn van drie weken.
Indien de aanklager binnen de in het vorige lid gestelde termijn geen bericht heeft ontvangen van
beklaagde wordt aangenomen dat de beklaagde het schikkingsvoorstel heeft afgewezen.
Accepteert de beklaagde tijdig het schikkingsvoorstel, dan wordt de sanctie of maatregel opgelegd.
Een dergelijke sanctie of maatregel is bindend en wordt geacht te zijn opgelegd door de
tuchtcommissie.
De aanklager kan bij een schikkingsvoorstel deelname aan de Halt-training Sport en Gedrag I of
deelname aan de Halt-training Sport en Gedrag II voorleggen. In het geval van succesvolle
deelname aan Halt-training Sport en Gedrag I wordt de sanctie in een voorwaardelijke sanctie
omgezet. In het geval van succesvolle deelname aan Halt-training Sport en Gedrag II wordt in
beginsel de helft van de schorsing in een voorwaardelijke straf omgezet. ‘Halve’ maanden worden
naar boven afgerond.
Bij het schikkingsvoorstel kan de aanklager rekening houden met de situatie die na het beëindigen
van de straf tussen partijen kan ontstaan. De aanklager kan, wanneer dit ten tijde van de
strafoplegging mogelijk is, aangeven op welke wijze de beklaagde 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 schikking
mededeling worden gedaan.

Artikel 16 – Sepot
1.

2.
3.
4.

De aanklager kan een zaak gemotiveerd seponeren. Tegen het sepot kan een rechtstreeks
belanghebbende, dit ter beoordeling van de tuchtcommissie, binnen zeven dagen na kennisname
van het sepot, in beroep bij de tuchtcommissie.
De tuchtcommissie kan het sepot handhaven, daarmee eindigt de behandeling van de zaak. Tegen
de handhaving van een sepot is geen beroep mogelijk.
De tuchtcommissie kan de sepotbeslissing verwerpen en de zaak teruggeven aan de aanklager die
vervolgens een schikkingsvoorstel zal doen of de zaak direct aanbrengt bij de tuchtcommissie.
Het bondsbestuur, de beklaagde, degene die aangifte heeft gedaan en eventueel andere personen
of instanties, dit naar het oordeel van de aanklager, worden van het sepot op de hoogte gebracht.
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F. Beklaagde
Artikel 17 – De beklaagde
1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.

Via een brief of aanzegging kan de aanklager de beklaagde in kennis stellen van het feit dat jegens
de beklaagde een vermoeden bestaat van een overtreding en een vooronderzoek is of wordt
ingesteld.
Al dan niet na vooronderzoek, stelt de aanklager via een brief of aanzegging de beklaagde in staat
van beschuldiging.
Indien de aanklager de beklaagde in staat van beschuldiging heeft gesteld en de beklaagde het
schikkingsvoorstel heeft verworpen, dan wel het schikkingsvoorstel wordt geacht te zijn
verworpen, dan wel de aanklager heeft besloten de zaak direct voor te leggen aan de
tuchtcommissie, kan de beklaagde tegen de aangifte verweer voeren. Het verweerschrift moet vier
weken na ontvangst van de aangifte aan beklaagde, door het Instituut Sportrechtspraak zijn
ontvangen. Het verweerschrift wordt toegezonden per aangetekende brief. De beklaagde kan ook
binnen die vier weken schriftelijk aan het Instituut Sportrechtspraak mededelen dat hij verweer wil
voeren, mits het verweerschrift zelf, waarin inhoudelijk op de aangifte wordt ingegaan, uiterlijk
vier weken na de verzending van de voornoemde brief door het Instituut Sportrechtspraak is
ontvangen. De kamer algemeen tuchtrecht kan na een schriftelijk en gemotiveerd verzoek van de
beklaagde in zeer bijzondere gevallen de termijn verlengen.
Wanneer de beklaagde geen verweer voert, kan de aanklager daaraan die conclusies verbinden die
zij juist oordeelt.
De beklaagde is gehouden naar waarheid te verklaren. De aanklager kan te allen tijde van de
beklaagde verlangen dat hij op gestelde vragen zelf antwoordt en voor die beantwoording niet
naar een ander, waaronder zijn raadsman, verwijst.
De beklaagde kan zich door een raadsman doen bijstaan. Is de raadsman niet een advocaat, dan
legt de raadsman bij het schriftelijk verweer een schriftelijke volmacht over van de beklaagde.
Tijdens een mondelinge behandeling kan de beklaagde een raadsman, die geen advocaat is,
mondeling tot zijn gemachtigde benoemen. Voor een raadsman gelden dezelfde rechten en
verplichtingen als voor de beklaagde.
Op verzoek van de beklaagde kan de correspondentie in de tuchtzaak aan de raadsman worden
toegezonden. Tenzij de correspondentie aan de raadsman wordt toegezonden, wordt het door de
beklaagde zelf opgegeven woonadres voor juist gehouden of anders het door de beklaagde aan
zijn sportbond opgegeven woonadres.

G. Behandeling tuchtcommissie
Artikel 18 – Behandeling
1.
2.

Een zaak wordt door de aanklager bij de tuchtcommissie aanhangig gemaakt.
Brengt de aanklager de zaak aan bij de tuchtcommissie, dan zendt de kamer algemeen tuchtrecht
de aangifte en bijbehorende documenten zo spoedig mogelijk na ontvangst per aangetekende
brief en per gewone post aan de beklaagde. Tevens wordt een bijsluiter bijgevoegd waarin de
tuchtprocedure bij het Instituut Sportrechtspraak wordt beschreven.
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3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

De aanklager brengt het bondsbestuur op de hoogte van het aanhangig maken van de zaak.
De aangifte van een overtreding wordt, nadat de (eventueel verlengde) termijn van het
verweerschrift is verstreken, tijdens een mondelinge behandeling behandeld.
De kamer algemeen tuchtrecht stelt de datum, uur en plaats van de mondelinge behandeling vast
en deelt dit ten minste tien dagen vóór de dag van de zitting schriftelijk mee aan de aanklager en
partijen.
De kamer algemeen tuchtrecht roept ook andere personen op, waarvan de kamer de verschijning
gewenst acht. De oproep geschiedt per gewone post en per aangetekende brief.
De behandeling vindt niet in het openbaar plaats.
De tuchtcommissie en de commissie van beroep streven er naar de behandeling van een zaak in
eerste aanleg en in beroep binnen zes maanden te doen plaatsvinden.
De aanklager dient bij de behandeling van de zaak aanwezig te zijn.

Artikel 19 – Zitting
1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.

De mondelinge behandeling vindt plaats tijdens een zitting. De kamer algemeen tuchtrecht
bepaalt wie tot de zitting toegang heeft.
Wanneer de beklaagde niet ter zitting is verschenen, gaat de kamer algemeen tuchtrecht na of de
beklaagde behoorlijk is opgeroepen. Heeft geen behoorlijke oproeping plaatsgevonden of meent
de kamer algemeen tuchtrecht om een andere reden dat uitstel van de behandeling gewenst is,
dan stelt hij de behandeling tot een nader te bepalen datum uit. De aanklager en partijen worden
hiervan door de juridisch secretaris schriftelijk in kennis gesteld.
Wanneer een getuige of deskundige niet ter zitting is verschenen, kan de kamer algemeen
tuchtrecht besluiten de zitting uit te stellen, dan wel de zaak voor zover mogelijk te behandelen en
voor de niet verschenen getuige of deskundige op een andere datum voort te zetten.
De kamer algemeen tuchtrecht kan een ieder wiens gedrag daartoe aanleiding geeft het verder
bijwonen van de zitting ontzeggen.
De kamer algemeen tuchtrecht 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 in aanwezigheid van de aanklager kunnen ook de raadslieden van partijen
bij dat verhoor aanwezig zijn. De kamervoorzitter doet van een verhoor dat afzonderlijk heeft
plaatsgevonden verslag aan de andere partij.
De leden van de kamer algemeen tuchtrecht stellen de aanklager, de beklaagde en andere te
horen personen zo nodig vragen. De aanklager en beklaagde kunnen ieder de kamervoorzitter
verzoeken aanvullende vragen te mogen stellen. Aan dit verzoek wordt voldaan, tenzij de vragen
naar het oordeel van de kamervoorzitter niet ter zake dienend zijn. De kamervoorzitter kan
bepalen dat vragen alleen via hem mogen worden gesteld.
De juridisch secretaris maakt van de mondelinge behandeling een relevante, zakelijke
samenvatting die door de kamervoorzitter en de juridisch secretaris worden ondertekend.
Wanneer geen juridisch secretaris ter zitting aanwezig is, treedt één van de overige leden van de
kamer als secretaris op die alsdan in de rechten en bevoegdheden van de juridisch secretaris
treedt.
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Artikel 20 – Getuigen en deskundigen
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

De kamer algemeen tuchtrecht is bevoegd voor een zitting getuigen en deskundigen op te roepen.
De kamer algemeen tuchtrecht doet hiervan alsmede van hun namen en van hun deskundigheid
mededeling aan partijen.
De aanklager en de beklaagde kunnen zelf voor een zitting ten hoogste vijf getuigen of
deskundigen oproepen en doen hiervan onder opgave van hun namen en adressen uiterlijk zeven
dagen voor de zitting schriftelijk mededeling aan de kamer algemeen tuchtrecht, 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.
Leden van de sportbond, die als getuige of deskundige worden opgeroepen, zijn verplicht te
verschijnen, dan wel een verklaring af te leggen. Ook anderen dan leden kunnen als getuige of
deskundige worden opgeroepen.
Getuigen en deskundigen kunnen in beginsel alleen ter zitting of tijdens het vooronderzoek
worden gehoord. Wanneer een getuige of deskundige ter zitting redelijkerwijs niet aanwezig kan
zijn, kan de kamer de te stellen vragen schriftelijk voorleggen en van de getuige of deskundige een
schriftelijk antwoord verlangen.
Getuigen zijn verplicht naar waarheid te verklaren. Deskundigen zijn verplicht te antwoorden naar
wat de wetenschap hen leert. De kamervoorzitter kan hen verzoeken een zakelijke samenvatting
van hun verklaring te ondertekenen.
Het niet naar waarheid verklaren levert een overtreding op die met inachtneming van dit
reglement kan worden bestraft. Wanneer het een lid van de sportbond betreft, brengt de
aanklager de zaak voor de tuchtcommissie. De behandeling van die zaak geschiedt niet door de
kamer algemeen tuchtrecht, maar door een andere kamer van de tuchtcommissie met
inachtneming van het Algemeen Tuchtreglement.
Het onder druk zetten of bedreigen van getuigen of deskundigen levert een overtreding op van dit
reglement. Wanneer het een lid van de sportbond betreft, brengt de aanklager de zaak voor de
tuchtcommissie. De behandeling van die zaak geschiedt niet door de kamer algemeen tuchtrecht,
maar door een andere kamer van de tuchtcommissie met inachtneming van het Algemeen
Tuchtreglement.

H. Straffen
Artikel 21 – 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 sportbond zulks voor de
door de aanklager of de kamer algemeen tuchtrecht bepaalde duur;
c.
het verbod om één of meer aan leden van de sportbond toegekende rechten uit te oefenen
voor een zulks voor de door de aanklager of de kamer algemeen tuchtrecht bepaalde duur;
d.
het verbod tot het uitoefenen van één of meer functies in de sportbond zulks voor de door
de aanklager of de kamer algemeen tuchtrecht bepaalde duur;
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e.

2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.

de schorsing zulks voor de door de aanklager of de kamer algemeen tuchtrecht bepaalde
duur;
f.
bij een schorsing kan, indien aan de voorwaarden is voldaan, deelname aan de Halt-training
Sport en Gedrag I of deelname aan de Halt-training Sport en Gedrag II worden opgelegd.
g.
het royement (ontzetting) als lid van de sportbond;
Een in verband met ongewenst gedrag (niet zijnde seksuele intimidatie) op te leggen straf is tevens
gericht op het voorkomen van herhaling en het herstel van de veiligheid.
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.
Bij het opleggen van een straf kan de aanklager of de kamer algemeen tuchtrecht rekening houden
met de situatie die na het beëindigen van de straf tussen partijen kan ontstaan. De aanklager of
kamer kan, wanneer dit ten tijde van de strafoplegging mogelijk is, aangeven op welke wijze de
beklaagde 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 algemeen tuchtrecht verzoeken ter zake bedoelde mededeling te doen.
Wanneer de beklaagde binnen de termijn van de voorwaardelijk opgelegde straf weer een
overtreding in verband met dit reglement begaat, kan de aanklager in het schikkingsvoorstel of de
kamer algemeen tuchtrecht beslissen het voorwaardelijke gedeelte alsnog in een
onvoorwaardelijke straf om te zetten en daarnaast een straf op te leggen voor de nieuwe
overtreding.
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
overtreding aan de orde is gesteld.
Indien beklaagde royement is opgelegd, kan de betrokken sportbond niet eerder dan 12 jaar na
oplegging van het royement, een eventueel nieuw verzoek tot toelating van de beklaagde tot het
lidmaatschap van de sportbond in behandeling nemen. Het is ter beoordeling van de sportbond
het verzoek tot toelating te accepteren dan wel te weigeren en daarmee het royement te laten
voortduren.

Artikel 22 – Straffen
1.
2.

3.
4.

De berisping houdt een officiële veroordeling in van bepaald met name genoemd gedrag van de
beklaagde.
Het verbod om één of meer rechten uit te oefenen van de sportbond is gericht op het beperken
van de bewegingsvrijheid van de beklaagde, 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 algemeen
tuchtrecht bepaalde duur.
Het verbod om deel te nemen aan activiteiten van de sportbond wordt als straf opgelegd voor een
bepaalde duur en/of voor bepaalde activiteiten.
Het verbod om bij de sportbond 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
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5.

6.

7.

8.

9.

ontzegging kan op die functie, maar ook op door de kamer algemeen tuchtrecht te bepalen andere
functies in de sportbond betrekking hebben.
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, dit naar het oordeel van
de kamer algemeen tuchtrecht. Gedurende de schorsing kan de beklaagde geen functie en
lidmaatschapsrechten uitoefenen, noch deelnemen aan activiteiten van de sportbond en blijven
de uit het lidmaatschap voortvloeiende verplichtingen onverkort op hem van toepassing. In
overleg met de beklaagde kunnen hem tijdelijk bijzondere taken die hij in de ruimste zin van het
woord uitvoert ten behoeve van de vereniging worden opgelegd.
Bij een schorsing kan vanaf een eis van schorsing voor de duur van drie maanden tot en met een
half jaar aan jongeren onder de 23 jaar deelname aan de Halt-training Sport en Gedrag I worden
aangeboden. Bij succesvolle deelname aan deze training wordt de sanctie in een voorwaardelijke
sanctie omgezet.
Bij een schorsing kan vanaf een eis c.q. schikkingsvoorstel waarbij langer dan een half jaar
schorsing is opgelegd aan jongeren onder de 23 jaar deelname aan de Halt-training Sport en
Gedrag II worden aangeboden. Bij succesvolle deelname aan deze training wordt in beginsel de
helft van de schorsing in een voorwaardelijke straf omgezet. ‘Halve’ maanden worden naar boven
afgerond.
Het royement wordt uitgesproken wanneer de overtreding, 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 sportbond. Wanneer de kamer algemeen tuchtrecht van de tuchtcommissie het
royement uitspreekt, kan de beklaagde van die uitspraak in beroep gaan bij kamer algemeen
tuchtrecht van de commissie van beroep. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep
is de beklaagde geschorst.
Wanneer een straf voor een bepaalde duur geldt of voor bepaalde activiteiten of functies wordt
hiervan in de uitspraak mededeling gedaan.

I. Uitspraak
Artikel 23 – Uitspraak
1.

2.
3.
4.
5.

Een uitspraak van de kamer algemeen tuchtrecht komt tot stand door een met gewone
meerderheid genomen besluit. De leden van de kamer hebben ieder één stem. De juridisch
secretaris woont het beraad in de raadkamer bij, maar neemt niet deel aan de stemming.
Wanneer de kamer algemeen tuchtrecht van oordeel is dat de in de aangifte bedoelde overtreding
niet is begaan, spreekt de kamer algemeen tuchtrecht de beklaagde vrij.
Wanneer de kamer algemeen tuchtrecht van oordeel is dat de in de aangifte bedoelde overtreding
is begaan, deelt zij aan de beklaagde mee welke straf voor de overtreding wordt opgelegd.
Wanneer de commissie van beroep van oordeel is dat de uitspraak van de tuchtcommissie in stand
kan blijven, bevestigt zij die uitspraak.
Wanneer de commissie van beroep van oordeel is dat de uitspraak van de tuchtcommissie niet in
stand kan blijven, wijzigt zij deze uitspraak en bepaalt de commissie van beroep of de beklaagde
wordt vrijgesproken, dan wel ter zake van welke overtreding welke straf aan de beklaagde wordt
opgelegd.
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6.
7.

8.

9.
10.

11.

12.
13.
14.

15.

16.

Bij het bepalen van de straf en de strafmaat worden zoveel mogelijk in gelijksoortige zaken
dezelfde maatstaven aangelegd.
De kamer algemeen tuchtrecht doet na de beëindiging van de mondelinge behandeling zo spoedig
mogelijk uitspraak en in ieder geval niet later dan vier weken nadat de mondelinge behandeling is
gesloten.
De kamer algemeen tuchtrecht doet altijd schriftelijk uitspraak en motiveert haar uitspraak op een
wijze die in relatie tot de overtreding passend is te achten. De kamer algemeen tuchtrecht kan ook
een mondelinge uitspraak doen en deze nadien op schrift stellen.
Een uitspraak wordt ondertekend door de kamervoorzitter en door de juridisch secretaris. De
kamervoorzitter en de juridisch secretaris kunnen de uitspraak elektronisch ondertekenen.
Wanneer de feiten of omstandigheden van de behandelde zaak hiertoe aanleiding geven, kan de
commissie aan het bondsbestuur aanbevelingen doen, die gericht zijn op het veranderen van een
situatie of het nemen van preventieve maatregelen.
Wanneer er sprake is van een valse aangifte brengt de aanklager of de betreffende commissie de
kosten van het behandelen van de tuchtzaak ten laste van degene die de valse aangifte heeft
gedaan. Wordt een lid van de sportbond in de kosten van de tuchtzaak veroordeeld dan is het lid
gehouden die kosten aan de bond te voldoen.
De kosten betreffen de kosten van de huur van de zittingsruimte en de kosten van bijstand van het
ambtelijk en/of juridisch secretariaat, alsmede de in redelijkheid gemaakte kosten van getuigen en
deskundigen. Wanneer met betrekking tot de kosten een uitspraak is gedaan, is degene die in de
kosten is veroordeeld gehouden deze aan zijn sportbond te voldoen.
Wanneer een uitspraak betrekking heeft op een onbevoegdheid of een niet-ontvankelijkheid,
geschiedt de kostenveroordeling op de wijze zoals is bepaald in lid 11.
De ambtelijk secretaris zendt haar uitspraak al dan niet elektronisch.
Wanneer een uitspraak een kennelijke vergissing bevat kan het bondsbestuur of de beklaagde de
commissie schriftelijk verzoeken de uitspraak op het betreffende onderdeel te herstellen. De
commissie kan ook zelf een kennelijke vergissing achteraf herstellen.
In beide gevallen stelt de commissie de andere partij - of wanneer de commissie zelf wenst te
herstellen - het bondsbestuur en de beklaagde in de gelegenheid schriftelijk te reageren met
inachtneming van de termijnen. De commissie bepaalt of een mondelinge behandeling plaatsvindt.
De hersteluitspraak van de commissie geschiedt schriftelijk. Van de hersteluitspraak van de
commissie staat geen beroep open.
Tenzij de tuchtcommissie of de commissie van beroep anders heeft bepaald wordt een uitspraak
door het Instituut Sportrechtspraak gepubliceerd. Wanneer de uitspraak wordt gepubliceerd
wordt de uitspraak geanonimiseerd, tenzij de tuchtcommissie of de commissie van beroep in de
uitspraak heeft beslist dat met een andere wijze van vermelding kan worden volstaan.
Elke uitspraak wordt opgenomen in de databank van het Instituut Sportrechtspraak en wordt
daarin bewaard voor de in het Privacyreglement vermelde termijn.

J. Beroep en ten uitvoerlegging
Artikel 24 – Beroep
1.

De aanklager, degene die aangifte heeft gedaan, en de beklaagde kunnen van een uitspraak van de
tuchtcommissie beroep instellen bij de commissie van beroep. Het beroep kan alleen worden
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2.

3.
4.

5.

ingediend door de aanklager, degene die aangifte heeft gedaan en/ of door de beklaagde zelf of
door de raadsman of wettelijk vertegenwoordiger van degene die aangifte heeft gedaan of de
beklaagde. Wanneer degene die aangifte doet of de beklaagde, onder curatele staat of een mentor
diens belangen behartigt, is degene die diens belangen behartigt ook bevoegd met instemming
van de beklaagde beroep in te stellen.
De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt vier weken na de datum van
ontvangst van de uitspraak van de tuchtcommissie, die geacht wordt twee dagen na de datum van
verzending te zijn gelegen, tenzij de beklaagde overtuigend aannemelijk kan maken dat hij niet
eerder van de uitspraak van de tuchtcommissie heeft kunnen kennisnemen. Wanneer de uitspraak
voordien per e-mail is toegezonden vangt de beroepstermijn aan vanaf de datum waarop de
uitspraak per aangetekende brief is toegezonden.
Het beroep wordt schriftelijk en gemotiveerd ingesteld. Het beroepschrift wordt per aangetekende
brief of elektronisch per e-mail toegezonden aan de commissie van beroep.
Wanneer het beroep niet namens een in lid 1 bedoeld persoon is ingesteld, deelt de commissie
van beroep dit aan de aanklager, degene die aangifte heeft gedaan of de beklaagde mee en stelt
hij degene die aangifte heeft gedaan of beklaagde binnen een nieuw te stellen termijn in de
gelegenheid alsnog zelf beroep in te stellen.
Wanneer het beroepschrift wordt ingediend bij de sportbond, wordt het beroepschrift
doorgezonden aan de commissie van beroep en geldt als datum van ontvangst de datum waarop
de sportbond het beroepschrift heeft ontvangen.

Artikel 25 – Tenuitvoerlegging
1.
2.

3.

4.

5.

Het bondsbestuur ziet toe op de tenuitvoerlegging van straffen.
De beklaagde, andere leden en organen van de sportbond zijn verplicht hun medewerking aan de
tenuitvoerlegging van een straf te verlenen. Het daarmede in gebreke blijven levert een
overtreding op die wordt behandeld door een andere kamer van de tuchtcommissie.
De tenuitvoerlegging van een door de aanklager of een commissie opgelegde straf vangt aan op de
datum waarop deze tot een schikking komt of uitspraak doet, tenzij in de schikking of uitspraak
anders is bepaald.
Het instellen van beroep schort de tenuitvoerlegging van een straf niet op. Op verzoek van de
beklaagde kan de kamervoorzitter van de kamer algemeen tuchtrecht van de commissie van
beroep de tenuitvoerlegging van een straf tijdens de behandeling van het beroep opschorten. Het
verzoek tot het opschorten van de straf kan tegelijk worden gedaan met het indienen van een
beroepschrift, maar niet eerder.
De kamervoorzitter doet op het verzoek schriftelijk uitspraak, welke uitspraak de commissie van
beroep niet bindt bij het eindoordeel.

Artikel 26 – Herziening
1. Het bondsbestuur kan de tenuitvoerlegging van een straf opschorten wanneer ten aanzien van de
schikking of opgelegde straf nieuwe feiten of omstandigheden blijken, die - waren deze tijdens de
behandeling van de zaak door de commissie bekend geweest - met een grote mate van zekerheid
tot een vrijspraak of een veel lichtere straf zouden hebben geleid. Een dergelijk verzoek tot
herziening moet schriftelijk door de beklaagde zijn gedaan met een uitvoerige motivering van die
feiten en omstandigheden. Het bondsbestuur kan het verzoek alleen in behandeling nemen, indien
op dat moment geen mogelijkheid van beroep openstaat.
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2. Wanneer het bondsbestuur het verzoek tot herziening inwilligt en de tenuitvoerlegging opschort,
stelt het bondsbestuur het verzoek aan de aanklager ter hand, die het verzoek als ware het een
aangifte behandelt. De aanklager behandelt de zaak dan opnieuw, van welke uitspraak beroep kan
worden ingesteld.

K. Overige tuchtrechtelijke bepalingen
Artikel 27 – Tuchtrecht
1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

Dit Tuchtreglement wordt vastgesteld en gewijzigd door het bestuur van het Instituut
Sportrechtspraak.
Dit Tuchtreglement is van toepassing op de sportbond, die in de overeenkomst met het Instituut
Sportrechtspraak dit Tuchtreglement op zijn leden van toepassing heeft verklaard, alsmede indien en voor zover met het Instituut Sportrechtspraak overeengekomen - op zijn
sportverenigingen of andere lidorganisaties en hun leden en/of op zijn afdelingen en hun leden.
De leden zijn tegenover het Instituut Sportrechtspraak tot hetzelfde gehouden als waartoe de
sportbond vanwege de in lid 2 bedoelde overeenkomst tegenover Instituut Sportrechtspraak zal
zijn gehouden op grond van de statuten, reglementen en besluiten van het Instituut
Sportrechtspraak. Op grond hiervan is de sportbond bevoegd tot het opleggen van verplichtingen
aan in lid 2 bedoelde leden tegenover het Instituut Sportrechtspraak, waarbij - met toepassing van
artikel 46 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek - al hetgeen waartoe de sportbond tegenover het
Instituut Sportrechtspraak is gehouden ook geldt als verplichtingen die de leden van de sportbond
rechtstreeks tegenover het Instituut Sportrechtspraak hebben.
Voor de duur van de in lid 2 bedoelde overeenkomst geschiedt de tuchtrechtspraak inzake
algemeen tuchtrecht in de sportbond alleen op grond van dit Tuchtreglement Algemeen
tuchtrecht.
Op de leden is van toepassing het Tuchtreglement Algemeen tuchtrecht, zoals vastgesteld door
het bestuur van het Instituut Sportrechtspraak. Ten tijde van de melding of aangifte zijn van
toepassing de bepalingen van het Tuchtreglement Algemeen tuchtrecht zoals die op die datum
gelden. Dit is anders indien deze bepalingen kennelijk onevenredig uitwerking heeft op de rechten
en plichten van gedaagde. Wanneer tijdens de aangifte bepalingen van het Tuchtreglement
Algemeen tuchtrecht door het bestuur van het Instituut Sportrechtspraak worden gewijzigd, zijn
om redenen van proceseconomie en omwille van te betrachten uniformiteit die gewijzigde
bepalingen op de behandeling van de zaak van toepassing, tenzij naar het oordeel van de
aanklager of de kamer algemeen tuchtrecht de beklaagde daardoor aantoonbaar wordt geschaad,
in welk geval de desbetreffende oorspronkelijke bepalingen van kracht blijven.
Waar in dit reglement wordt verwezen naar het Algemeen Tuchtreglement is ten aanzien van de in
dit reglement genoemde overtredingen het Algemeen Tuchtreglement van toepassing.
De aanklager, de tuchtcommissie en de commissie van beroep fungeren als orgaan van de
sportbond en doen uitspraak in naam van en ten behoeve van de sportbond. Derhalve vindt het
bepaalde in de artikelen 8, 14 en 15 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek alleen toepassing ten
aanzien van de desbetreffende sportbond en niet ten aanzien van het Instituut Sportrechtspraak.
Alleen de in dit Tuchtreglement genoemde aanklager, de kamer algemeen tuchtrecht waaronder
begrepen de tuchtcommissie en in beroep de commissie van beroep zijn bevoegd aan leden van de
sportbond straffen op te leggen. Die bevoegdheid laat onverlet de bevoegdheid van een
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9.

10.
11.

bondsbestuur een ordemaatregel te nemen wanneer het bondsbestuur die bevoegdheid in
statuten of reglementen is verleend. Een door een bondsbestuur genomen ordemaatregel sluit
niet uit dat voor dezelfde feiten een tuchtrechtelijke veroordeling kan plaatsvinden.
Een op grond van dit reglement door de kamer algemeen tuchtrecht gedane uitspraak heeft
slechts betrekking op de desbetreffende sportbond en zijn leden en bindt alleen die sportbond en
partijen. Een opgelegde straf wordt alleen ten uitvoer gelegd binnen het verband van de
sportbond waarvan de beklaagde lid is en waarbinnen de overtreding is begaan, tenzij in de
uitspraak anders is beslist.
De in dit reglement aan een bondsbestuur toegekende bevoegdheden komen aan het
bondsbestuur toe waarvan de beklaagde lid is.
De leden, waaronder ook de beklaagde, zijn verplicht op eerste verzoek alle door de aanklager of
de kamer algemeen tuchtrecht voor de beoordeling of behandeling van een zaak benodigde
verzochte medewerking te verlenen en informatie te verstrekken.

Artikel 28 – Aanklagers
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

Het bestuur van het Instituut Sportrechtspraak bepaalt het aantal aanklagers dat verbonden is aan
het Instituut Sportrechtspraak.
De aanklagers zijn jurist met aantoonbare affiniteit met de sport.
Het bestuur van het Instituut Sportrechtspraak stelt een rooster van aftreden op.
De aanklagers worden benoemd, geschorst en ontslagen door het bestuur van het Instituut
Sportrechtspraak.
De benoeming geschiedt voor de duur van drie jaren met de mogelijkheid van een aansluitende
benoeming voor telkens een periode van drie jaren met een maximale zittingsduur van twaalf
jaren. Het bestuur kan een benoeming voor de eerste maal voor een periode van één jaar doen
geschieden, waarna die benoeming kan worden verlengd tot de in de eerste zin genoemde periode
van drie jaren met de vermelde mogelijkheid van een aansluitende herbenoeming voor een
periode van drie jaren.
Benoemde leden treden in functie de dag na hun benoeming. Zij zijn aanklager tot en met de dag
waarop de functie eindigt, tenzij zij op die datum bij de behandeling van een zaak zijn betrokken,
in welk geval zij aftreden op de datum waarop in die zaak uitspraak wordt gedaan.
De aanklager wordt bijgestaan door een juridisch secretaris van het Instituut Sportrechtspraak.

Artikel 29 – Onderzoekers
1.
2.
3.

Het bestuur van het Instituut Sportrechtspraak bepaalt het aantal onderzoekers dat verbonden is
aan het Instituut Sportrechtspraak. Beide seksen zijn vertegenwoordigd.
Het bestuur van het Instituut Sportrechtspraak benoemt de onderzoekers op basis van hun
deskundigheid en ervaring.
De leden van de onderzoekscommissie mogen geen persoonlijk belang hebben bij de afhandeling
van de zaak.

Artikel 30 – Tuchtcommissie en commissie van beroep
1.

De tuchtcommissie bestaat uit een algemeen voorzitter, een plaatsvervangend algemeen
voorzitter, kamervoorzitters en overige leden. De tuchtcommissie bestaat uit kamers.
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2.
3.
4.
5.

6.

7.

De commissie van beroep bestaat uit een algemeen voorzitter, een plaatsvervangend algemeen
voorzitter, kamervoorzitters en overige leden. De commissie van beroep bestaat uit kamers.
De leden van de tuchtcommissie en van de commissie van beroep worden benoemd, geschorst en
ontslagen door het bestuur van het Instituut Sportrechtspraak.
De algemeen voorzitter, de plaatsvervangend algemeen voorzitter, alsmede de kamervoorzitters
van de tuchtcommissie en van de commissie van beroep zijn jurist en worden in functie benoemd.
De benoeming geschiedt voor de duur van drie jaren met de mogelijkheid van een aansluitende
benoeming voor telkens een periode van drie jaren met een maximale zittingsduur van twaalf
jaren. Het bestuur kan een benoeming voor de eerste maal voor een periode van één jaar doen
geschieden, waarna die benoeming kan worden verlengd tot de in de eerste zin genoemde periode
van drie jaren met de vermelde mogelijkheid van een aansluitende herbenoeming voor een
periode van drie jaren.
Benoemde leden treden in functie de dag na hun benoeming in de tuchtcommissie of in de
commissie van beroep. Zij maken deel uit van de tuchtcommissie of van de commissie van beroep
tot en met de dag waarop hun lidmaatschap van die commissie eindigt, tenzij zij op die datum bij
de behandeling van een zaak zijn betrokken, in welk geval zij aftreden op de datum waarop in die
zaak uitspraak wordt gedaan.
In afwijking van lid 6 kan het bestuur van een door het bestuur te bepalen aantal leden van de
eerste op grond van dit reglement gekozen tuchtcommissie en de commissie van beroep, de
zittingstermijn met maximaal drie jaar verlengen, om de kwaliteit van de tuchtrechtspraak te
waarborgen. Het bestuur wijst de tuchtcommissieleden aan die hiervoor in aanmerking komen.

Artikel 31 – Onverenigbaarheden
1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.

Het lidmaatschap van de tuchtcommissie en van de commissie van beroep is niet verenigbaar met
het zijn van aanklager, het zijn van onderzoeker, het lidmaatschap van het bondsbestuur en van de
bondsvergadering van een sportbond.
Werknemers van de sportbond kunnen geen aanklager zijn.
Leden van het bestuur van het Instituut Sportrechtspraak, alsmede ambtelijk secretarissen,
juridisch secretarissen en de juridisch adviseur kunnen voor de duur dat zij in die hoedanigheid bij
het Instituut zijn betrokken geen aanklager zijn en geen lid van de tuchtcommissie of van de
commissie van beroep zijn.
Een lid van de kamer algemeen tuchtrecht van de tuchtcommissie of van de commissie van beroep
mag niet aan de behandeling van een zaak deelnemen wanneer het lid van de betreffende
commissie persoonlijk of uit hoofde van een functie bij die zaak betrokken is (geweest), dan wel
wanneer het lid van die kamer lid is (geweest) van de vereniging die bij de zaak betrokken is of
waarvan één van haar leden bij een zaak betrokken is.
Een lid van een tuchtcommissie kan niet tegelijk zitting hebben in de commissie van beroep, noch
na diens aftreden als lid van de tuchtcommissie aansluitend als lid van de commissie van beroep
betrokken zijn bij de behandeling van een zaak, waarover hij als lid van de tuchtcommissie heeft
geoordeeld.
Leden van de onderzoekscommissie maken geen deel uit van de kamer algemeen tuchtrecht die
met de behandeling is belast.
Wanneer een zaak ter beoordeling aan de algemeen voorzitter is voorgelegd of deze in een zaak
een - al dan niet voorlopige - beslissing heeft gegeven, maakt de algemeen voorzitter geen deel uit
van de kamer die de zaak behandelt.

24

8.

Wanneer een lid van een kamer algemeen tuchtrecht voor of tijdens de behandeling van een zaak
meent dat zich een onverenigbaarheid voordoet of dat het lid van die kamer zich om een andere
reden wenst te verschonen als lid van die kamer, doet hij hiervan zo spoedig mogelijk met opgave
van redenen mededeling aan de algemeen voorzitter van de tuchtcommissie onderscheidenlijk van
de commissie van beroep, die alsdan een ander lid van de commissie aanwijst.

Artikel 32 – Algemeen voorzitter
1.

2.

3.

4.

5.

De tuchtcommissie kent een algemeen voorzitter die aan het hoofd staat van de tuchtcommissie
en die daarvan deel uitmaakt. De algemeen voorzitter van de tuchtcommissie wordt bijgestaan
door een plaatsvervangend algemeen voorzitter.
De commissie van beroep kent een algemeen voorzitter die aan het hoofd staat van de commissie
van beroep en die daarvan deel uitmaakt. De algemeen voorzitter van de commissie van beroep
wordt bijgestaan door een plaatsvervangend algemeen voorzitter.
De plaatsvervangend voorzitter heeft dezelfde rechten en bevoegdheden als de algemeen
voorzitter. Waar in dit reglement wordt gesproken over de algemeen voorzitter wordt daarmee
ook de plaatsvervangend algemeen voorzitter bedoeld.
De algemeen voorzitter van de tuchtcommissie en van de commissie van beroep coördineren de
werkzaamheden van hun commissie, bepalen en wijzigen de samenstelling van de kamers van hun
commissie en bevorderen waar mogelijk de eenheid in de uitspraken van de kamers van hun
commissies.
De algemeen voorzitter van de tuchtcommissie onderscheidenlijk van de commissie van beroep is
tevens belast met het nemen van beslissingen die hen in dit reglement zijn opgedragen.

Artikel 33 – Kamers Algemeen tuchtrecht
1.
2.
3.

4.

De tuchtcommissie en de commissie van beroep kennen elk een kamer algemeen tuchtrecht die
een aangifte van behandelt.
De kamer algemeen tuchtrecht handelt namens de commissie waarvan hij deel uitmaakt en
spreekt namens die commissie recht.
Een kamer algemeen tuchtrecht bestaat uit een kamervoorzitter en twee leden. De
kamervoorzitter is een jurist. De kamervoorzitter of een of meer van de overige leden van een
commissie hebben bij voorkeur kennis van de betreffende sport en zijn spelregels, alsmede van de
praktische gang van zaken in de sportbond.
De algemeen voorzitter van de tuchtcommissie en van de commissie van beroep bepalen voor hun
commissie de samenstelling van de kamer algemeen tuchtrecht.

Artikel 34 – Ambtelijk en juridisch secretariaat
1.

2.

Het Instituut Sportrechtspraak kent een ambtelijk en een juridisch secretariaat, waarvan de
ambtelijk secretarissen en de juridisch secretarissen door het bestuur van het Instituut
Sportrechtspraak worden benoemd.
Aan het hoofd van het ambtelijk secretariaat staat een ambtelijk secretaris, bijgestaan door een
plaatsvervangend ambtelijk secretaris.
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3.

4.
5.

Het Instituut Sportrechtspraak kent een juridisch secretariaat met juridisch secretarissen. De
ambtelijk secretaris verdeelt de zaken en houdt bij de verdeling rekening met de continuïteit,
kwaliteit, de belasting en specifieke kennis.
Het ambtelijk secretariaat verleent administratieve ondersteuning bij de behandeling van zaken
door de tuchtcommissie en de commissie van beroep.
Het juridisch secretariaat verleent juridische ondersteuning bij de behandeling van zaken door de
tuchtcommissie en de commissie van beroep.

Artikel 35 – Uitsluiting aansprakelijkheid
Het Instituut Sportrechtspraak en de aan het Instituut Sportrechtspraak verbonden leden van het
bestuur, alsmede de leden van de registratiecommissie, de juridisch secretarissen, de ambtelijk
secretaris, de aanklager, de leden van de onderzoekscommissie en de juridisch adviseur zijn niet
aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die voor partijen of derden uit een uitspraak
voortvloeien.
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