REGLEMENT OP DE BONDSRECHTSPRAAK
HOOFDSTUK I
Definities
Artikel 1
1. Bond,
De vereniging "Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond", zoals bedoeld in
artikel 2.1 van de bondsstatuten;
2. Gewest,
De vereniging, genoemd in artikel 7 van de bondsstatuten;
3. Bondslid,
De vereniging, niet zijnde een gewest, of stichting aangesloten bij de Koninklijke
Nederlandsche Schaatsenrijders Bond;
4. a. (Lid,) Leden zoals bedoeld in artikel 5 van de bondsstatuten
Lid van of aangesloten bij een bondslid;
b. Licentiehouders zoals bedoeld in artikel 6 van de bondsstatuten
5. Functionaris,
Degene, die - anders dan als werknemer in de zin der wet - door een orgaan van de
Bond dan wel van een gewest in enige functie, welke ook, is benoemd of gekozen;
6. Wedstrijd,
Een wedstrijd als bedoeld in artikel 10 van de Nationale Wedstrijdreglementen en in
artikel 107 van de Internationale Reglementen;
7. Official,
Degene die belast is met enige functie bij een wedstrijd;
8. Sporter,
Degene die deelneemt aan activiteiten die door of namens de Bond of haar
geledingen worden georganiseerd;
9. Begeleider,
Een begeleider is degene die een sportbeoefenaar in de ruimste zin van het woord
begeleidt en/of voor die begeleiding verantwoordelijk is (waaronder in ieder geval
begrepen het trainen, coachen en/of verzorgen) op en rondom de plaats waar de
sportbeoefening of de voorbereiding daarop plaatsvindt. Onder sportbeoefening wordt
in deze definitie begrepen zowel de sportactiviteit zelf als alle activiteiten die een
directe relatie met die sportbeoefening hebben, zie ook gedragscodes trainers &
begeleiders;
10. Aangeklaagde
Iemand die verdacht wordt van overtreding van één of meerdere reglementen en
waartegen een klacht, die in behandeling is genomen, is ingediend bij de
tuchtcommissie en -in hoger beroep- bij de commissie van beroep.
11. Seksuele intimidatie,
a. Enige 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,
beledigende, vernederende of kwetsende situatie wordt gecreëerd.
b. Onder seksuele intimidatie, zoals vermeld in dit artikel, zijn mede begrepen de in
de artikelen 239 t/m 250 (Titel XIV: Misdrijven tegen de zeden) van het Wetboek
van Strafrecht strafbaar gestelde feiten;
c. Voor zaken die niet direct onder a en b vallen, wordt verwezen naar bijlage 1 en het
Reglement Gedragscode (zie artikel 25.2).
12. Recht om deel te nemen;
De regels zijn gebaseerd op de principes dat een persoon het recht heeft om deel te
nemen aan de activiteiten en wedstrijden die plaatsvinden en door of namens de
Bond of haar geledingen worden georganiseerd.
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HOOFDSTUK II
Tuchtrechtspraak
Artikel 2
Conform de bondsstatuten, zijn aan de tuchtrechtspraak van de bond, krachtens dit
reglement onderworpen:
1. de functionarissen van de Bond;
2. de functionarissen van het gewest;
3. de bondsleden;
4. degene die lid is van of aangesloten bij een bondslid;
5. de officials;
6. de sporters;
7. de begeleiders;
Strafbaarstelling
Artikel 3
1. Strafbaar krachtens dit reglement is:
a. Elk handelen of nalaten in strijd met de statuten en reglementen van de Bond, van een
gewest en van een bondslid;
b. Elk handelen of nalaten in strijd met rechtsgeldig tot stand gekomen besluiten van enig
orgaan van de Bond, van een gewest of van een bondslid, waar bij aan de bondsleden
of leden van of aangesloten bij de bondsleden verplichtingen zijn opgelegd;
c. Elk onbehoorlijk optreden in woord, geschrift of daad, waardoor de belangen van de
Bond, van een gewest of van een bondslid worden geschaad dan wel aan de sport in
het algemeen afbreuk wordt gedaan.
d. Elk handelen of nalaten in strijd met bijlage 1 en het Reglement Gedragscode, van een
begeleider.
e. Alle feiten omtrent doping, matchfixing en seksuele intimidatie worden behandeld door
het Instituut Sportrechtspraak . Het tuchtrecht en beroepsrecht met betrekking tot
dopingzaken wordt uitgevoerd door het Instituut Sportrechtspraak zoals beschreven in
artikel 26a van de Statuten van de KNSB.
2. Voor strafbaarheid is vereist opzet, schuld, nalatigheid of onzorgvuldigheid.
Straffen
Artikel 4
1. Naar gelang van de aard en de ernst van het strafbare feit kan een der navolgende
straffen worden opgelegd;
a. Waarschuwing;
b. Berisping; De berisping houdt een officiële schriftelijke veroordeling in van bepaald
met name genoemd gedrag van de betrokkene;
c. Tuchtrechtelijke boete ten behoeve van de bondskas, onderscheidenlijk van de kas
van het gewest of wel van de kas van het bondslid van ten hoogste € 5000;
d. Schorsing;
- als bondslid of lid van of aangeslotene bij een bondslid voor een tijdvak van ten
hoogste zestig maanden. Een schorsing wordt als sanctie opgelegd indien de
overtreding zo ernstig is dat niet met een lichtere sanctie kan worden volstaan
en een royement een te zware sanctie is. Gedurende de schorsing kan de
aangeklaagde 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, tenzij de
tuchtcommissie anders bepaalt. 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 geweigerd;
e. Ontzetting (royement);
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f.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

Verbod;
I. het verbod om één of meer aan leden van de Bond toegekende rechten uit te
oefenen voor een duur van maximaal tien jaren;
II. Het verbod tot het uitoefenen van één of meer functies van de Bond voor een
duur van maximaal tien jaren. Het verbod om bij de Bond één of meer functies
uit te oefenen wordt alleen als sanctie opgelegd, indien de overtreding in de
uitoefening van een bepaalde functie is begaan. Bedoelde ontzegging kan op
die functie, maar ook op door de tuchtcommissie te bepalen andere functies in
de Bond betrekking hebben.
III. als sporter en begeleider; aan activiteiten en wedstrijden deel te nemen, dan
wel als begeleider van een sporter op te treden, zulks:
a. hetzij levenslang;
b. hetzij tijdelijk voor een periode van ten hoogste zestig maanden.
Indien het strafbare feit bestaat uit het niet naleven van de voorschriften inzake het
recht om deel te nemen aan sportactiviteiten in de ruimste zin van het woord kan,
behoudens het bepaalde in lid 6 uitsluitend de straf van intrekking van het recht om
aan de sportactiviteiten in de ruimste zin van het woord deel te nemen, worden
opgelegd.
Schorsing:
a. Schorsing als bondslid heeft betrekking op zowel het lidmaatschap van de Bond als
op het lidmaatschap van een gewest. Gedurende de termijn van schorsing heeft
het bondslid geen toegang tot de Ledenraad, noch tot de gewestelijke vergadering.
b. Aan het bondslid kunnen gedurende de termijn van schorsing ook andere, aan het
lidmaatschap verbonden rechten worden ontzegd.
c. Gedurende de termijn van schorsing heeft het lid van of aangeslotene bij een
bondslid geen toegang tot de vergaderingen van het bondslid, terwijl ook andere
aan het lidmaatschap verbonden rechten kunnen worden ontzegd.
Ontzetting:
a. De ontzetting (het royement) als bondslid kan slechts worden uitgesproken, indien
het bondslid in ernstige mate heeft gehandeld in strijd met de statuten,
reglementen of besluiten van de Bond of van een gewest dan wel de Bond of een
gewest op onredelijke wijze heeft benadeeld. De ontzetting heeft betrekking op
zowel het lidmaatschap van de Bond als op het lidmaatschap van het gewest.
b. De ontzetting (het royement) als lid van of aangeslotene bij een bondslid kan
slechts worden uitgesproken indien hij in ernstige mate heeft gehandeld in strijd
met de statuten, reglementen of besluiten van de Bond, van een gewest of van een
bondslid, dan wel de Bond, een gewest of een bondslid op onredelijke wijze heeft
benadeeld.
c. Indien de tuchtcommissie het royement uitspreekt, kan de betrokkene van die
uitspraak in beroep gaan bij de commissie van beroep. Gedurende de
beroepstermijn en hangende het beroep is de aangeklaagde geschorst.
De straf, genoemd in het eerste lid onder f.II, wordt slechts opgelegd, indien als gevolg
van het strafbare feit het belang van de Bond, dat van een gewest of dat van een
bondslid in ernstige mate is geschaad dan wel aan de sport in het algemeen in ernstige
mate afbreuk is gedaan.
De straffen, genoemd in het eerste lid onder de letters d en f.III die, genoemd in het
tweede lid, kunnen worden gecombineerd met een tuchtrechtelijke boete.
Bij de oplegging van een der straffen, genoemd in het eerste en het tweede lid, kan de
tuchtrechter bepalen dat de straf geheel of gedeeltelijk niet ten uitvoer zal worden
gelegd, tenzij hij later anders mocht beslissen op grond, dat de bestrafte zich voor het
einde van een bij de uitspraak te bepalen proeftijd, welke ten hoogste vierentwintig
maanden kan bedragen, aan enig strafbaar feit, genoemd in artikel 3, heeft schuldig
gemaakt dan wel gedurende die proeftijd op andere wijze zich heeft misdragen of een
bijzondere voorwaarde, bij de uitspraak gesteld en tot naleving waarvan de bestrafte
zich heeft bereid verklaard, niet heeft nageleefd. De voorwaardelijke straf kan worden
gecombineerd met een onvoorwaardelijke tuchtrechtelijke boete.
Indien een sanctie voor een bepaalde duur geldt of voor bepaalde activiteiten of
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functies wordt hiervan in de uitspraak mededeling gedaan.
9. Indien de Bond een uitspraak openbaar maakt, geschiedt dit in ieder geval met
vermelding van de initialen en woonplaats van de aangeklaagde tenzij de
tuchtcommissie anders beslist. In de uitspraak zelf staan de voorletters, naam en
woonplaats van de aangeklaagde.
10. Met uitsluiting van de berisping en de waarschuwing, kunnen de in lid 1 genoemde
sancties geheel of gedeeltelijk voorwaardelijk worden opgelegd. Het voorwaardelijke
gedeelte van een sanctie wordt aan een termijn van ten hoogste twee jaar gebonden.
11. Seksuele Intimidatie
a. Bij het opleggen van een sanctie kan de tuchtrechter rekening houden met de
situatie die na het beëindigen van de sanctie tussen partijen kan ontstaan. De
tuchtcommissie kan, indien dit ten tijde van de sanctieoplegging mogelijk is,
aangeven op welke wijze de aangeklaagde zich tegenover degene die aangifte
heeft gedaan na het ondergaan van de sanctie moet gedragen of welke
beperkingen gewenst zijn om te voorkomen dat partijen elkaar ontmoeten. Hiervan
kan in de uitspraak mededeling gedaan worden. Degene die aangifte heeft gedaan
kan ook na het opleggen van de sanctie, maar voor het beëindigen van de sanctie,
de tuchtcommissie verzoeken ter zake bedoelde mededeling te doen.
b) Indien de aangeklaagde binnen de termijn van de voorwaardelijke opgelegde
sanctie weer een overtreding ter zake van seksuele intimidatie begaat, en daarvoor
is veroordeeld, zal de tuchtcommissie beslissen het voorwaardelijke gedeelte
alsnog in een onvoorwaardelijke sanctie om te zetten en daarnaast een sanctie op
te leggen voor de nieuwe overtreding.
c) Maakt een overtreding waarvan aangifte is gedaan, een ernstige inbreuk op de
rechtsorde, dan kan de tuchtcommissie zodra aangifte is gedaan, het bestuur
adviseren een voorlopige maatregel op te leggen. De termijn van verweer, zoals
vermeld in artikel 16 blijft dan van toepassing.
d) Bij het opleggen van een sanctie en bij het bepalen van (de hoogte van) de sanctie
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.
e) Een onherroepelijke tuchtrechterlijke veroordeling, met uitzondering van de
berisping en de waarschuwing, leidt tot registratie van de aangeklaagde in het
registratiesysteem seksuele intimidatie van NOC*NSF. De registratie hiervan is
geen sanctie in de zin van dit artikel. De secretaris van de tuchtcommissie doet de
opgave van bedoelde tuchtrechterlijke veroordeling aan de beheerder van het
registratiesysteem.
f) De tuchtrechter kan de onherroepelijke uitspraak door de Strafechter over laten
nemen, ten behoeve van een versnelde procedure, waarna de veroordeelde
direct kan worden opgenomen in het registratiesysteem.
g) Voor alle opgelegde sancties geldt, behalve de berisping en de waarschuwing, dat
hiervoor een meldplicht van toepassing is aan de beheerder van het
registratiesysteem. Voor deze meldplicht geldt voor de registratie veroordeelden
een minimum leeftijd van 16 jaar, tenzij sprake is van een strafrechtelijke
veroordeling. Dan kunnen ook veroordeelden jonger dan 16 jaar worden
opgenomen in het registratiesysteem.
Ordemaatregelen
Artikel 5
1. Indien het bestuur van de Bond, onderscheidenlijk van een gewest een bondslid of een
lid van of aangesloten bij een bondslid, ervan verdenkt dat deze zich in ernstige mate
heeft schuldig gemaakt aan een strafbaar feit, genoemd in artikel 3, kan het bij wege
van ordemaatregel de betrokkene schorsen in de uitoefening van de aan het bondsen het gewestelijk lidmaatschap, alsmede aan het lidmaatschap van een bondslid
verbonden rechten schorsen.
Het bepaalde in de voorgaande zin is van overeenkomstige toepassing op een official,
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2.

3.

4.

5.

een sporter en een begeleider, in dier voege, dat de betrokkene kan worden geschorst
in het recht als official of begeleider op te treden, onderscheidenlijk als sporter aan
wedstrijden deel te nemen.
Het bestuur brengt de genomen maatregel onverwijld schriftelijk ter kennis van
degene, tegen wie de maatregel is gericht, onder vermelding van het strafbare feit,
waarvan deze wordt verdacht.
Op straffe van verval van de ordemaatregel is het bestuur van de Bond,
onderscheidenlijk van het gewest, gehouden binnen een termijn van veertien dagen na
de datum, waarop de maatregel is genomen, zowel de maatregel als het strafbare feit,
waarop de maatregel betrekking heeft, schriftelijk ter kennis te brengen van de
tuchtcommissie en hiervan tegelijkertijd schriftelijk kennis te geven aan degene, tegen
wie de maatregel is gericht.
Behoudens verval van de ordemaatregel, voorzien in het voorgaande lid van dit artikel,
blijft hij van kracht totdat ten aanzien van het strafbare feit, dat aan de maatregel ten
grondslag ligt, onherroepelijk door de tuchtrechter is beslist. De tuchtrechter is te allen
tijde bevoegd de ordemaatregel op te heffen.
Een in dit Artikel genoemde ordemaatregel kan door of namens het bestuur worden
opgelegd, evenals door de technisch directeur van het bondsbureau.

Tuchtrechter
Artikel 6
1. Alle strafbare feiten worden beoordeeld en beslist door de tuchtcommissie en -in hoger
beroep- door de commissie van beroep. Deze commissies hebben hun zetel ten
kantore van de Bond.
2. Waar in dit reglement wordt gesproken van de tuchtrechter, worden daaronder zowel
de tuchtcommissie als de commissie van beroep verstaan.
3. Conform de bondsstatuten, is in onderhavig reglement bepaalt dat met de berechting
van in het artikel 3 strafbaar gestelde overtredingen de tuchtcommissie en de
commissie van beroep zijn belast, behoudens voor zover het overtreding van de
wedstrijdbepalingen betreft, waarvan de beoordeling naar haar aard dient plaats te
vinden door die official(s), die speciaal met de handhaving daarvan ter plaatse van de
betrokken wedstrijd of evenement belast is (zijn). De tuchtcommissie en de commissie
van beroep zijn beiden bevoegd tot strafoplegging.
4. De tuchtrechtspraak van de bond is niet van toepassing op overtredingen op het
gebied van seksuele intimidatie, doping en matchfixing. De tuchtrechtspraak op
voornoemde gebieden is voorbehouden aan de aanklager, de tuchtcommissie en de
commissie van beroep van het Instituut Sportrechtspraak.

Artikel 7
1. De tuchtcommissie bestaat uit ten minste vijf leden, waaronder de voorzitter, vicevoorzitter, en de secretaris.
2. De voorzitter, vice-voorzitter, secretaris en de leden der commissie worden in die
hoedanigheid door de Ledenraad benoemd voor een tijdvak van drie jaren en treden af
volgens een rooster, vast te stellen door de Ledenraad. Zij kunnen maximaal twee
maal herbenoemd worden voor een periode van maximaal 3 jaar. In tussentijdse
vacatures wordt zo spoedig mogelijk door de Ledenraad voorzien. De benoemde
neemt alsdan op het rooster van aftreden de plaats in van degene, te wiens aanzien de
vacature is ontstaan.
3. De leden van de commissie mogen geen functie, welke ook, vervullen bij de Bond, een
gewest of een bondslid, of van de Reglementencommissie, noch mogen zij sporter of
begeleider zijn. De voorzitter en vice-voorzitter moeten bovendien jurist zijn en bij
voorkeur, hetzij deel uitmaken van de rechterlijke macht, hetzij lid zijn van de
Nederlandse Orde van Advocaten. Er wordt verondersteld dat er naast juridische
kennis, ook kennis aanwezig is over de sport als mede andere werkterreinen waarmee
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de tuchtcommissie van doen heeft, waaronder seksuele intimidatie.
4. Bij zittingen betreffende seksuele intimidatie wordt de voorkeur gegeven aan een
gemengde samenstelling (mannen en vrouwen) van de tuchtcommissie.
5. Bij verhindering van een lid van de commissie alsmede in de gevallen, waarin de
voorzitter het minder wenselijk acht dat een der leden van de commissie bijvoorbeeld
wegens denkbare betrokkenheid bij de zaak, daarin fungeert, vervangt hij dit lid door
een van de leden.
Artikel 8
1. De commissie van beroep bestaat uit ten minste vijf leden, waaronder de voorzitter en
secretaris.
2. De voorzitter, secretaris en de leden van der commissie worden in die hoedanigheid
door de Ledenraad benoemd voor een tijdvak van drie jaren en treden af volgens een
rooster, vast te stellen door de Ledenraad. Zij kunnen maximaal twee maal
herbenoemd worden voor een periode van maximaal drie jaren. Voor het overige is ten
aanzien van de benoeming van de leden der commissie en de voorziening in
vacatures het bepaalde in artikel 7, lid 3 van overeenkomstige toepassing.
3. De leden van de commissie mogen geen functie, welke ook, vervullen bij de Bond, een
gewest of een bondslid, noch mogen zij sporter of begeleider zijn, met uitzondering
van hetgeen bepaald is in artikel 24.1.
4. De leden van de commissie moeten jurist zijn, terwijl twee leden van de commissie
onder wie de voorzitter, bovendien, hetzij deel moeten uitmaken van de rechterlijke
macht, dan wel deel uitgemaakt hebben van de rechterlijke macht, hetzij lid moeten
zijn van de Nederlandse Orde van Advocaten. Er wordt verondersteld dat er naast
juridische kennis, ook kennis aanwezig is over de sport als mede andere werkterreinen
waarmee de commissie van beroep van doen heeft, waaronder seksuele intimidatie.
5. Bij zittingen betreffende seksuele intimidatie wordt de voorkeur gegeven aan een
gemengde samenstelling (mannen en vrouwen) van de commissie van beroep.
6. De commissie oordeelt en beslist steeds met drie leden, die telkenmale door de
voorzitter worden aangewezen, zulks -in voorkomende gevallen- met bepaling welk lid
bij de behandeling als voorzitter zal fungeren.

Procesgang
Aanklacht
Artikel 9
1. Ieder die van oordeel is dat een strafbaar feit in de zin van artikel 3 van dit reglement is
gepleegd, kan ter zake een aanklacht indienen bij de tuchtcommissie.
2. De aanklacht dient schriftelijk te geschieden en houdt tenminste in: een zo nauwkeurig
mogelijke omschrijving van het strafbare feit met aanduiding van het tijdstip, waarop en
de plaats, waar het feit is gepleegd. Gelijktijdig met het indienen van de aanklacht
dient een bedrag van € 200,00 te worden voldaan op de rekening van de KNSB. De
klacht wordt niet eerder in behandeling genomen dan na ontvangst van het
verschuldigde bedrag. Dit geldt niet indien de klacht door of namens de KNSB wordt
ingediend. Het verschuldigde bedrag wordt aan betrokkene gerestitueerd indien hij
door de Tuchtcommissie in het gelijk wordt gesteld;
- de naam, voornamen en het adres van degene tegen wie de aanklacht zich richt
(verder aan te duiden als aangeklaagde) dan wel -indien de aanklacht niet een
natuurlijk persoon betreft- overeenkomstige gegevens met betrekking tot de identiteit
van de aangeklaagde;
- de naam, voornamen en het adres van degene, die de aanklacht indient dan wel indien
de aanklacht niet door een natuurlijk persoon is ingediend, overeenkomstige gegevens
met betrekking tot de identiteit van de aangeklaagde.
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3. De tuchtcommissie neemt de aangifte niet in behandeling, als deze niet voldoet aan de
daaraan gestelde eisen. Een anonieme aangifte wordt niet in behandeling genomen.
4. Bij de aanklacht worden zo mogelijk schriftelijke verklaringen of andere schriftelijke
bescheiden overlegd, die kunnen dienen tot staving van het in de aanklacht vermelde
feit.

Artikel 10
Oproeping
1. Na ontvangst van de aanklacht, bedoeld in het voorgaande artikel, wordt deze
vergezeld van alle schriftelijke bijlagen en met vermelding van de samenstelling van de
tuchtcommissie, waarin deze de tuchtzaak zal behandelen, door of vanwege de
tuchtcommissie schriftelijk ter kennis gebracht van de aangeklaagde, zulks onder
mededeling:
- dat de aangeklaagde, desgewenst, binnen een door de commissie te bepalen
termijn, een schriftelijk verweer tegen de aanklacht kan indienen en/of kan
verzoeken mondeling ter zake te worden gehoord;
- dat de aangeklaagde wegens een vermeende betrokkenheid of een vermeend
belang bij de zaak van een of meer leden van de commissie, tegen de
samenstelling van de commissie bezwaar kan aantekenen, zulks onder vermelding
van de gronden, waarop dit bezwaar berust;
- dat de aangeklaagde zich door een raadsman kan doen bijstaan. Is de raadsman
niet een advocaat, dan legt de raadsman bij het schriftelijk verweer een schriftelijke
volmacht over van de aangeklaagde. Tijdens een mondeling behandeling kan de
aangeklaagde een raadsman, die geen advocaat is, mondeling tot zijn
gemachtigde benoemen. Voor een raadsman gelden dezelfde rechten en
verplichtingen als voor de aangeklaagde.
2. Indien de aangeklaagde gebruik heeft gemaakt van zijn bevoegdheden tegen de
samenstelling van de tuchtcommissie bezwaar in te brengen, wordt door de voorzitter
der commissie daarover beslist; deze brengt zijn beslissing ter kennis van de
aangeklaagde.
Tegen de beslissing van de voorzitter is geen beroep mogelijk.
3. Na ontvangst van de aanklacht, kan de tuchtcommissie beoordelen of de indienende
partij bevoegd is tot het indienen van een aanklacht en hiervoor ontvankelijk is.
Wanneer de tuchtcommissie oordeelt dat de partij niet bevoegd is tot het indienen van
de aanklacht of dat de indienende partij kennelijk niet- ontvankelijk is, doet hij
gemotiveerd uitspraak. Deze uitspraak wordt aan de indienende partij en aan de
andere partij schriftelijk meegedeeld. De aanklacht wordt niet in behandeling
genomen, tenzij de indienende partij binnen veertien dagen na verzending alsnog de
tuchtcommissie schriftelijk verzoekt de aanklacht in behandeling te nemen. Oordeelt
de tuchtcommissie dat de indienende partij wel ontvankelijk is, dan wordt de zaak
volgens artikel 11 in behandeling genomen.
Artikel 11
De behandeling, zitting en getuigen
1. De behandeling van een zaak geschiedt in beginsel mondeling. De voorzitter van de
tuchtcommissie en/ of de commissie van beroep kan op verzoek van de aangeklaagde
van een mondelinge behandeling afzien of wanneer de commissie meent dat een
mondelinge behandeling niet kan bijdragen aan de beoordeling van de zaak.
2. In afwijking van het bepaalde in lid 1 zijn de tuchtcommissie en de commissie van
beroep verplicht een mondelinge behandeling te houden, indien de aanklacht kan
leiden tot het opleggen van een voorlopige straf of tot een royement.
3. Ingeval van een mondeling behandeling stelt de secretaris datum, uur en plaats van
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4.
5.

6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

behandeling vast en deelt hij dit de betrokkene ten minste zes dagen voor de dag van
de zitting schriftelijk mede.
De secretaris roept ook andere personen waarvan de tuchtcommissie of commissie
van beroep de verschijning gewenst acht schriftelijk op.
De mondelinge behandeling vindt niet in het openbaar plaats. De tuchtcommissie of de
commissie van beroep kan anders beslissen wanneer naar haar oordeel het belang
van de zaak daartoe noodzaakt. De aangeklaagde kan niet om een openbare
behandeling verzoeken. Tenzij de zitting openbaar is, kunnen de aangeklaagde en de
bond ieder de mondelinge behandeling doen bijwonen door ten hoogste drie
toehoorders, welke personen over hetgeen tijdens de mondelinge behandeling is
besproken zich niet mogen (doen) uitlaten. Toehoorders kunnen in die zaak of in een
daarmee samenhangende andere zaak niet als getuige worden gehoord.
Wanneer geen mondelinge behandeling is bepaald, wordt de zaak schriftelijk
afgedaan.
De tuchtcommissie en de commissie van beroep bepalen wie tot een zitting toegang
heeft.
Indien de aangeklaagde niet ter zitting is verschenen, gaan de tuchtcommissie en de
commissie van beroep na of de betrokkene behoorlijk is opgeroepen. Heeft geen
behoorlijke oproeping plaatsgevonden of meent de tuchtcommissie of de commissie
van beroep om een andere reden dat uitstel van de behandeling gewenst is, dan stelt
zij de behandeling tot een nader te bepalen datum uit. De aangeklaagde wordt hiervan
door de secretaris schriftelijk in kennis geweld. Indien wel een behoorlijke oproeping
heeft plaatsgevonden kan de commissie de zaak schriftelijk afdoen.
Indien een door de commissie opgeroepen getuige of deskundige niet ter zitting is
verschenen, kan de tuchtcommissie of de commissie van beroep besluiten de zitting
uit te stellen, dan wel de zaak voor zover mogelijk te behandelen en voor de nietverschenen getuige of deskundige op een andere datum voort te zetten.
De aangeklaagde en diens raadsman mogen de gehele zitting bijwonen, tenzij
bepaalde in lid 11 toepassing vindt.
De tuchtcommissie en de commissie van beroep kunnen een ieder wiens gedrag
daartoe aanleiding geeft het verder bijwonen van de zitting ontzeggen.
De leden van de tuchtcommissie en de commissie van beroep stellen de
aangeklaagde en andere te horen personen zo nodig vragen. De aangeklaagde kan
verzoeken aanvullende vragen te mogen stellen. Aan dit verzoek wordt voldaan, tenzij
de vragen naar het oordeel van de voorzitter niet ter zaak dienende zijn.
Wanneer de tuchtcommissie of de commissie van beroep meent dat er wellicht sprake
is van een andere, soortgelijke overtreding dan waarvan aangifte is gedaan, deelt de
voorzitter dit de aangeklaagde mee en stelt deze hem in de gelegenheid daartegen
verweer te voeren, hetzij – al dan niet na een schorsing- ter zitting, hetzij nadien ter
zitting of op andere wijze.
De secretaris maakt van de mondeling behandeling een relevante, zakelijke
samenvatting.
De tuchtcommissie en de commissie van beroep zijn bevoegd voor een zitting
getuigen en deskundigen op te roepen. De secretaris doet hiervan alsmede van hun
namen en hun deskundigheid mededeling aan de aangeklaagde.
De aangeklaagde kan zelf voor een zitting ten hoogste drie getuigen of deskundigen
oproepen en doet hiervan uiterlijk drie dagen voor de zitting schriftelijk mededeling aan
de secretaris onder opgave van hun namen en adressen. Van de deskundige wordt
bovendien opgave gedaan van zijn deskundigheid. Alleen met voorafgaande
schriftelijke toestemming van de voorzitter kan de aangeklaagde meer dan drie
getuigen of deskundigen oproepen.
Leden van de Bond die als getuige of deskundige worden opgeroepen, zijn verplicht te
verschijnen. Ook andere dan leden kunnen als getuige of deskundige worden
opgeroepen.
Getuigen of deskundigen kunnen in beginsel alleen ter zitting worden gehoord. Indien
een getuige of deskundige ter zitting redelijkerwijs niet aanwezig kan zijn, kan hij met
toestemming van de voorzitter een door hem ondertekende schriftelijke verklaring
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overleggen die aan de aangeklaagde ter inzage wordt gegeven.
19. Getuigen zijn verplicht naar waarheid te verklaren. Deskundigen zijn verplicht te
antwoorden naar hetgeen de wetenschap hen leert. Raadsmannen zijn verplicht naar
waarheid te verdedigen. De voorzitter kan hen verzoeken een zakelijke samenvatting
van hun verklaring te ondertekenen. Het niet naar waarheid verklaren levert een
overtreding op die met in acht neming van dit reglement kan worden bestraft.
20. Bij zowel reguliere (mondelinge) zaken als ook spoedeisende zaken kan ter
beoordeling van de voorzitter van de tuchtcommissie en/ of commissie van beroep van
de procesgang, vermeld in de artikelen 10 en 11 worden afgeweken met dien
verstande:
- dat de aangeklaagde zich schriftelijk en/of mondeling mag verweren.
- dat de aangeklaagde zich door een of meerdere deskundigen kan doen bijstaan.
- dat de aangeklaagde zich door een raadsman kan doen bijstaan.
Artikel 12
1. De tuchtcommissie doet schriftelijk uitspraak. De uitspraak houdt de gronden in,
waarop zij berust.
2. Indien de tuchtcommissie de aanklacht ongegrond acht, spreekt zij de aangeklaagde
daarvan vrij. Indien de commissie de aanklacht gegrond acht, legt zij aan de
aangeklaagde straf op, tenzij zij aanleiding vindt de aanklacht gegrond te verklaren
zonder oplegging van straf.
3. De uitspraak mag niet gegrond zijn op schriftelijke stukken, waarvan de inhoud niet ter
kennis van de aangeklaagde is gebracht, noch op mondelinge verklaringen, welke ter
zitting buiten tegenwoordigheid van de aangeklaagde zijn afgelegd.
4. De tuchtcommissie doet de uitspraak onverwijld toekomen aan de aangeklaagde
alsmede aan de Bond. De bond stuurt desgewenst de uitspraak door aan andere
belanghebbenden. Aan degene, die de aanklacht heeft ingediend, wordt schriftelijk
mededeling gedaan of de aanklacht gegrond dan wel ongegrond is bevonden.
Artikel 13
1. Met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 10 tot en met 12 van dit reglement,

wordt de procesgang voor het overige door de tuchtcommissie geregeld. De
commissie ziet erop toe dat voor de aangeklaagde een eerlijke behandeling van de
tuchtzaak is gewaarborgd en dat, behoudens bijzondere situaties, vast te stellen door
de tuchtcommissie, de gehele procedure –inclusief eventuele beroepsprocedure- in
principe niet meer dan vijf maanden in beslag zal nemen.
2. Als op het moment van het ontstaan van een tuchtzaak, de betreffende persoon valt
onder de definitie van een sporter, aangeslotene en/ of begeleidend personeel, dan
blijft dit reglement, inclusief de eventuele beroepen, onverkort op hem van toepassing,
ook indien een of meer veranderingen in zijn status optreden, bijvoorbeeld door het
beëindigen van zijn lidmaatschap bij de Bond en/of het beëindigen van een
(arbeids)overeenkomst.
3. De commissies kunnen in bepaalde gevallen besluiten een onafhankelijk
deskundige(n) dan wel rechter in te schakelen die hen bij kan staan met advies. Deze
deskundige(n) is/zijn niet bevoegd mee te beslissen.
Artikel 14
1. Tegen iedere uitspraak van de tuchtcommissie kan hoger beroep worden ingesteld,
met dien verstande, dat degene, die de aanklacht heeft ingediend beroep kan
aantekenen tegen een uitspraak waarbij de aanklacht geheel of gedeeltelijk
ongegrond is verklaard en dat de aangeklaagde beroep kan aantekenen tegen een
uitspraak, waarbij de aanklacht geheel of gedeeltelijk gegrond is verklaard.
2. Het hoger beroep wordt ingesteld door een schriftelijke mededeling aan de commissie
van beroep. De termijn van beroep bedraagt een maand.
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3. Indien het beroep wordt ingesteld tegen een ontzetting (royement) als bondslid of lid
van of aangesloten bij een bondslid dan wel tegen een verbod bij de Bond, bij een
gewest of bij een bondslid een functie te bekleden, onderscheidenlijk als official te
fungeren, brengt het instellen van het hoger beroep in zoverre opschorting van de
uitspraak mede, dat de aangeklaagde gedurende de beroepstermijn en hangende het
beroep als bondslid of lid van of aangesloten bij een bondslid dan wel als functionaris,
onderscheidenlijk als official is geschorst,
In de overige gevallen wordt door het instellen van beroep de tenuitvoerlegging van de
opgelegde straf niet opgeschort, tenzij de commissie van beroep op een desbetreffend
schriftelijk verzoek van de aangeklaagde anders beslist.
Artikel 15
Op de procesgang van het hoger beroep is het bepaalde in de artikelen 11 tot en met 14
van overeenkomstige toepassing. De aangeklaagde kan zich ook in hoger beroep door
een raadsman doen bijstaan.
Tenuitvoerlegging
Artikel 16
1. Indien een tuchtrechtelijke boete is opgelegd is de Bond, onderscheidenlijk het gewest,
dan wel het bondslid, verplicht de boete bij de bestrafte te innen met vermelding van
de termijn, waarbinnen de boete moet zijn betaald. Deze termijn kan op niet korter dan
veertien dagen worden gesteld.
2. Het niet of niet tijdig betalen van de boete geldt als een strafbaar feit in de zin van dit
reglement.
3. Bij niet of niet tijdige betaling van de boete kan een ordemaatregel, bedoeld in artikel 5
van dit reglement worden genomen.
4. De Bond, onderscheidenlijk het gewest, dan wel het bondslid is verplicht de niet of niet
tijdige betaling van de boete ter kennis te brengen van de tuchtcommissie, zulks op de
wijze, voorzien in artikel 10 van dit reglement.
Artikel 17
Indien een der straffen, genoemd in artikel 4, eerste lid onder de letters d, e, f en tweede
lid is opgelegd, is de Bond verplicht daarvan onverwijld, al dan niet door vermelding op de
KNSB site, schriftelijk mededeling te doen aan de gewesten en aan de bondsleden.
Artikel 18
Indien de straf, genoemd in artikel 4, eerste lid onder letter f is opgelegd, zijn de Bond en
het desbetreffende gewest verplicht de aangeklaagde onverwijld uit zijn functie,
onderscheidenlijk als official te ontslaan en daarvan, al dan niet door vermelding op de
KNSB site, schriftelijk mededeling te doen aan de bondsleden en de overige gewesten.
HOOFDSTUK III
Berechting en geschillen
Artikel 19
Conform de Bondsstatuten, zijn aan de berechting door de geschillencommissie met
uitsluiting van de burgerlijke rechter onderworpen alle geschillen tussen:
a. Enerzijds de Bond en anderzijds een orgaan van de Bond, een gewest dan wel een
bondslid of een lid van of aangesloten bij een bondslid;
b. Enerzijds een gewest en anderzijds een orgaan van dat gewest dan wel een bondslid
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of een lid van of aangesloten bij een bondslid;
c. Enerzijds een bondslid en anderzijds een orgaan van dat bondslid dan wel een lid van
of aangesloten bij dat bondslid;
d. Gewesten onderling, bondsleden onderling, leden van of aangeslotenen bij een
bondslid onderling en organen onderling, voor zover deze geschillen samenhangen
met de sportbeoefening in de ruimste zin des woords, zulks met uitzondering van de
geschillen, die ter beslissing zijn opgedragen aan een ander orgaan van de Bond, het
gewest, of het bondslid.
Artikel 20
Commissie van Beroep / Geschillencommissie
1. Als de geschillencommissie fungeert de commissie van beroep, bedoeld in artikel 8
van dit reglement.
De benoeming tot lid en tot voorzitter van de commissie van beroep, geldt mede als
benoeming tot lid en tot voorzitter van de geschillencommissie.
2. Het secretariaat van de commissie van beroep fungeert mede als secretariaat van de
geschillencommissie.
3. De geschillencommissie heeft haar zetel ten kantore van de Bond.
4. De geschillencommissie behandelt elk aan haar voorgelegd geschil met drie leden, die
telkenmale door de voorzitter worden aangewezen, zulks -in voorkomende gevallenmet bepaling welk lid bij de behandeling als voorzitter zal fungeren.
5. De geschillencommissie oordeelt en beslist als goede mannen naar billijkheid. De
uitspraak van de commissie geschiedt in de vorm van bindend advies.
Artikel 21
1. Een geschil wordt aanhangig gemaakt door indiening in vijfvoud bij de
geschillencommissie van een schriftelijk stuk (verder te noemen memorie van eis),
houdende een duidelijke omschrijving van het geschil en van hetgeen wordt gevorderd
met vermelding van naam, adres en woonplaats van partijen.
2. Tegelijk met het aanhangig maken van een geschil dient de eisende partij wegens
secretariaatskosten een door het bestuur vast te stellen bedrag te voldoen, zulks door
overschrijving op bankrekening .... t.n.v. .... met vermelding: "secretariaatskosten in de
zaak .... tegen ....".
Dit bedrag is voor het eerst vastgesteld op € 25. Indien hangende het geschil de in dit
geschil fungerende voorzitter van oordeel is, dat het genoemde bedrag dient te
worden verhoogd, stelt hij het bedrag van de verhoging vast onder opschorting van de
behandeling van het geschil tot de dag der voldoening.
3. De secretaris van de geschillencommissie zorgt voor zo spoedig mogelijke doorzending van de memorie van eis aan de drie leden van de commissie, die het geschil
zullen behandelen, alsmede aan de verwerende partij; aan deze laatste onder
mededeling van de termijn binnen welke zij de memorie van antwoord moet hebben
ingediend. De secretaris deelt aan beide partijen mede aan welk adres de
processtukken verder dienen te worden ingediend.
4. Indien de verwerende partij harerzijds een vordering, bedoeld in artikel 20, aanhangig
wenst te maken, kan zulks geschieden door een eis in reconventie in de memorie van
antwoord op te nemen. Het bepaalde in lid 2 is op deze eis in reconventie van
toepassing.
5. Partijen kunnen zich door een raadsman doen bijstaan. Deze is bevoegd namens de
betrokken partij een memorie van eis, onderscheidenlijk de memorie van antwoord, in
te dienen.
6. De procesgang wordt voor het overige bepaald door de in het geschil fungerende
voorzitter.
7. De geschillencommissie is ambtshalve of op verzoek van een der partijen bevoegd
partijen of haar raadslieden zomede getuigen te horen en het advies van deskundigen
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in te winnen alsmede tenslotte al datgene te doen, wat zij tot een goede beslissing van
het geschil nuttig oordeelt.
8. De geschillencommissie beslist schriftelijk. De beslissing kan een kostenveroordeling
inhouden. De beslissing wordt aan partijen toegezonden; een derde exemplaar wordt
gedeponeerd in het archief van de Bond.
9. De geschillencommissie is bevoegd, alvorens een eindbeslissing te geven, een
voorlopige beslissing te nemen; hierop is het bepaalde in lid 8 van overeenkomstige
toepassing.

Artikel 22
1. In alle zaken, waarin uit hoofde van onverwijlde spoed of anderszins het belang van
partijen een onmiddellijke voorziening vordert, kan de voorzitter van de
geschillencommissie een geschil als spoedeisend behandelen. Een verzoek daartoe
dient bij de indiening van de memorie van eis, bedoeld in artikel 21, lid 1 te worden
gevoegd. Artikel 21 lid 2 is mede van toepassing, terwijl de overige leden van artikel 21
van overeenkomstige toepassing zijn.
2. Indien het verzoek wordt afgewezen, wordt dit schriftelijk aan de verzoeker
medegedeeld. Deze kan daarna verlangen dat de behandeling van de zaak voor de
commissie wordt voortgezet.
3. Indien het verzoek, bedoeld in lid 1, wordt ingewilligd, zal de voorzitter terstond een
datum bepalen voor de mondelinge behandeling. Het geschil zal in dat geval door de
voorzitter alleen worden behandeld.
De secretaris der geschillencommissie roept partijen op onder toezending aan de
verwerende partij van een afschrift van de memorie van eis. De voorzitter blijft te allen
tijde bevoegd het geschil te verwijzen naar de commissie, indien hij oordeelt dat de
zaak niet voor een spoedbehandeling in aanmerking komt dan wel, dat het geschil zich
voor een spoedbehandeling niet leent. De voorzitter neemt zo spoedig mogelijk zijn
beslissing.
HOOFDSTUK IV
Slotbepaling
Artikel 23
1. Het tuchtreglement wordt vastgesteld door de Ledenraad.
2. Het tuchtreglement kan slechts worden gewijzigd door een besluit van de Ledenraad.
3. Een besluit tot wijziging van het tuchtreglement behoeft ten minste een tweederde
meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
4. Een wijziging van het tuchtreglement treedt in werking op de dag zoals door de
Ledenraad besloten.
Artikel 24
Waar in reglementen van de bond het mannelijk geslacht wordt genoemd in relatie tot
personen, bijvoorbeeld rijder, sporter, official, licentiehouder etc., of benamingen zoals hij,
zij, hen en dergelijke, wordt, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt aangegeven, tevens
het vrouwelijk geslacht bedoeld.
Artikel 25
1. Voor doping gerelateerde zaken wordt verwezen naar het Nationaal
Dopingreglement van de KNSB. Hierbij is telkens het meest recente Nationaal
Dopingreglement Nederlandse Sport (NDR), opgesteld door de Nationale AntiDoping Organisatie (NADO) voor Nederland, zijnde: de Dopingautoriteit, van
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toepassing.
2. Voor de gedragsregels voor begeleiders in de sport, wordt verwezen naar bijlage 1 en
het Reglement Gedragscode, welke ook gepubliceerd staat op de website van de
KNSB.
3. In alle gevallen waarin door dit reglement of overige reglementen niet is voorzien,
beslist het bestuur.
Artikel 26
Dit reglement treedt in werking op 9 december 1995, is herzien op 25 november 2017 en
kan worden aangehaald als "Reglement Rechtspraak".
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Bijlage 1. Gedragsregels begeleiders in de sport
1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter
zich veilig kan voelen.
2. de begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter
in zijn waardigheid aantast, en verder in het privé- leven van de sporter door te dringen
dan nodig is in het kader van de sportbeoefening.
3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts) misbruik of seksuele
intimidatie tegenover de sporter.
4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige
sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als
seksueel misbruik.
5. 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.
6. De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk
communicatiemiddel dan ook.
7. De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met
respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals
de kleedkamers of de hotelkamer.
8. 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.
9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de
kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen
financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot
de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen
die bij de sporter is betrokken. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in
overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s)
ondernemen.
11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de
verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.
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