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I. Tuchtrechtelijke inbreuken en sancties 

I.A. SANCTIONEERBARE GEDRAGINGEN  

1. Tuchtrechtelijk sanctioneerbaar zijn zowel elke gedraging die de goede werking, de goede 

naam of de reputatie van de sportorganisatie in het gedrang brengt of strijdig is met de wetten, 

statuten, reglementen en waarden van de organisatie of de sport op zich, als het gelegenheid 

bieden of aansporen tot, het vergemakkelijken van, of het hulp bieden bij het begaan van een 

inbreuk, of inbreuken op de gedragscode. 

2. Zonder hiertoe beperkt te zijn, zijn onderstaande handelingen en gedragingen in het bijzonder 

tuchtrechtelijk sanctioneerbaar (hierna gezamenlijk genoemd: “grensoverschrijdend gedrag”): 

- Seksueel grensoverschrijdend gedrag. Hieronder wordt verstaan: elke vorm van 

ongewenst verbaal, non-verbaal of lichamelijk gedrag met een seksuele connotatie dat als 

doel of gevolg heeft dat de waardigheid van een persoon wordt aangetast of een 

bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving wordt 

gecreëerd. Onder andere alle strafrechtelijke inbreuken (zoals voyeurisme, kinderlokken 

(“grooming”), aanranding van de eerbaarheid, kinderpornografie, verkrachting, 

exploitatie van prostitutie en pooierschap) zijn gevallen van seksueel grensoverschrijdend 

gedrag.  

- Geweld. Hieronder wordt verstaan: elke feitelijkheid waarbij een persoon psychisch of 

fysiek wordt bedreigd of aangevallen. 

- Pesterijen. Hieronder wordt verstaan: een onrechtmatig geheel van meerdere 

gelijkaardige of uiteenlopende gedragingen, buiten of binnen de sportorganisatie, die 

plaats hebben gedurende een bepaalde tijd, die tot doel of gevolg hebben dat de 

persoonlijkheid, de waardigheid of de fysieke of psychische integriteit van een persoon 

bij of in het kader van de sportuitoefening wordt aangetast, dat zijn positie in gevaar 

wordt gebracht of dat een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of 

kwetsende omgeving wordt gecreëerd en die zich inzonderheid uiten in woorden, 

bedreigingen, handelingen, gebaren of eenzijdige geschriften. Deze gedragingen kunnen 

inzonderheid verband houden met leeftijd, burgerlijke staat, geboorte, vermogen, geloof 

of levensbeschouwing, politieke overtuiging, syndicale overtuiging, taal, huidige of 

toekomstige gezondheidstoestand, een handicap, een fysieke of genetische eigenschap, 

sociale afkomst, nationaliteit, zogenaamd ras, huidskleur, afkomst, nationale of etnische 

afstamming, geslacht, seksuele geaardheid, genderidentiteit en genderexpressie. 

3. Het in dit reglement bedoelde grensoverschrijdend gedrag heeft betrekking op  

grensoverschrijdend gedrag dat plaatsvindt / heeft plaatsgevonden binnen het verband van de 

sportorganisatie, ongeacht of dit binnen of buiten de sportaccommodatie of –infrastructuur werd 

gepleegd. Grensoverschrijdend gedrag gepleegd buiten de sportorganisatie kan tuchtrechtelijk 



 

- 4 - 

gesanctioneerd worden wanneer er een verband bestaat met de activiteiten die binnen de 

sportorganisatie worden uitgeoefend. 

I.B. TUCHTSANCTIES 

4. Als tuchtrechtelijke sancties kunnen worden opgelegd:  

a. een berisping, verwittiging, vermaning of waarschuwing ;  

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

een duur van maximaal [drie] jaren;  

c. het verbod om één of meer aan leden van de sportorganisatie toegekende rechten uit te 

oefenen voor een duur van maximaal [drie] jaren;  

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

duur van maximaal [tien] jaren;  

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

f. de uitsluiting als lid van de sportorganisatie. 

Ingeval minderjarigen of andere handelingsonbekwamen als slachtoffer betrokken zijn bij de 

feiten van grensoverschrijdend gedrag, worden de maximale straffen vermeld in b. tot en met e. 

verdubbeld.  

In geval van recidive zal een zwaardere tuchtsanctie worden opgelegd, waarbij de maximale 

straffen vermeld in b. tot en met e. worden verdubbeld (of verviervoudigd ingeval minderjarigen 

of andere handelingsonbekwamen slachtoffer zijn). 

Wanneer er meerdere slachtoffers zijn, geldt dit als een verzwarende omstandigheid waarmee 

rekening dient te worden gehouden bij het bepalen van de tuchtsanctie. De maximale straffen 

vermeld in b. tot en met e. worden in dat geval vermenigvuldigd met het aantal slachtoffers. 

 Deze sancties kunnen opgelegd worden samen met het opleggen van een geldboete van 

maximaal [X] EUR. Het bedrag van deze boete zal gestort worden aan een fonds [dat zal worden 

opgericht] ter voorkoming en bestrijding van grensoverschrijdend gedrag in de sport.  
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II. Actoren  

 

II.A. ONDERZOEKSINSTANTIE 

 

II.A.1. Samenstelling 

5. De sportorganisatie stelt een onafhankelijke en onpartijdige onderzoeksinstantie aan die 

tuchtrechtelijke inbreuken onderzoekt. De onderzoeksinstantie omvat minimaal één jurist. 

6. De personen die deel uitmaken van de onderzoeksinstantie mogen geen werknemer van de 

sportorganisatie zijn. 

7. De personen die deel uitmaken van de onderzoeksinstantie mogen geen enkel persoonlijk 

belang hebben bij de zaak.  

II.A.2. Taken en bevoegdheden 

8. In geval van een onderzoek voert de onderzoeksinstantie een onafhankelijk en onpartijdig 

onderzoek in overeenstemming met dit tuchtreglement naar de feiten en/of omstandigheden van 

een vermeende tuchtrechtelijke inbreuk.  

 

II.B. TUCHTCOMMISSIE 

 
II.B.1. Samenstelling 

9. Binnen de schoot van de sportorganisatie of, desgevallend, met meerdere sportorganisaties 

samen wordt een tuchtcommissie samengesteld die bestaat uit [3] leden. De leden van de 

tuchtcommissie ondertekenen een onafhankelijkheids- en onpartijdigheidsverklaring. De 

voorzitter van de tuchtcommissie is een jurist. De leden van de tuchtcommissie beschikken over 

kennis en/of ervaring op het gebied van bestraffing van grensoverschrijdend gedrag. In geval van 

verhindering van een lid van de tuchtcommissie kan zowel vóór als tijdens een tuchtprocedure 

een plaatsvervangend lid worden aangesteld. 

10. Het lidmaatschap van de tuchtcommissie is niet verenigbaar met de hoedanigheid van lid van 

de onderzoeksinstantie, het lidmaatschap van het bestuur van de sportorganisatie of van de 

algemene vergadering of ledenvergadering van de sportorganisatie. Werknemers van de 

sportorganisatie kunnen niet tot lid van de tuchtcommissie worden benoemd. 

11. De leden van de tuchtcommissie mogen geen enkel persoonlijk belang hebben bij de zaak, 

noch betrokken zijn geweest bij het onderzoek.  
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II.B.2. Taken en bevoegdheden 

12. De tuchtcommissie behandelt een tuchtrechtelijke zaak die conform dit tuchtreglement is 

ingesteld en doet uitspraak in eerste aanleg.  

De tuchtcommissie kan ieder lid, orgaan of commissie (met inbegrip van de werknemers) van de 

sportorganisatie gebieden de door tuchtcommissie gestelde vragen schriftelijk of ter zitting 

mondeling te beantwoorden.  

II.C. BEROEPSCOMMISSIE TUCHT 

II.C.1. Samenstelling 

 

13. Binnen de schoot van de sportorganisatie of, desgevallend, met meerdere sportorganisaties 

samen, wordt een beroepscommissie tucht samengesteld die bestaat uit [3] leden. De leden van 

deze commissie ondertekenen een onafhankelijkheids- en onpartijdigheidsverklaring. De 

voorzitter van de beroepscommissie tucht is een jurist. De leden van de beroepscommissie tucht 

beschikken over kennis en/of ervaring op het gebied van bestraffing van grensoverschrijdend 

gedrag. In geval van verhindering van een lid van de beroepscommissie tucht kan zowel vóór als 

tijdens een tuchtprocedure een plaatsvervangend lid worden aangesteld. 

14. Het lidmaatschap van de beroepscommissie tucht is niet verenigbaar met de hoedanigheid van 

lid van de onderzoeksinstantie, het lidmaatschap van het bestuur van de sportorganisatie en van 

de algemene vergadering of ledenvergadering van de sportorganisatie. Werknemers van de 

sportorganisatie kunnen niet tot lid van de beroepscommissie tucht worden benoemd. 

15. Een lid van tuchtcommissie kan niet tegelijk zitting hebben in de beroepscommissie tucht en 

de tuchtcommissie, noch na diens aftreden als lid van de tuchtcommissie aansluitend als lid van 

de beroepscommissie tucht betrokken zijn bij de behandeling van een zaak, waarover hij als lid 

van de tuchtcommissie heeft geoordeeld.  

16. De leden van de beroepscommissie tucht mogen geen enkel persoonlijk belang hebben bij de 

zaak, noch betrokken zijn geweest bij het onderzoek.  

II.C.2. Taken en bevoegdheden 

17. De beroepscommissie tucht behandelt het hoger beroep dat tegen een uitspraak van de 

tuchtcommissie is ingesteld. 

De beroepscommissie tucht kan ieder lid, orgaan of commissie (met inbegrip van de werknemers) 

van de sportorganisatie gebieden de door de desbetreffende commissie gestelde vragen 

schriftelijk of ter zitting mondeling te beantwoorden. 

 



 

- 7 - 

III. Preventieve ordemaatregel 

18. Al dan niet op verzoek van de onderzoeksinstantie kan de sportorganisatie zelf ter 

voorkoming van herhaling, om de rust te herstellen of de orde en/of veiligheid te waarborgen, een 

preventieve ordemaatregel nemen door aan de degene die van grensoverschrijdend gedrag wordt 

verdacht met onmiddellijke ingang een tijdelijke beperking van de bewegingsvrijheid, een 

tijdelijk verscherpt toezicht, een tijdelijke beperking of wijziging van de uitgeoefende activiteit of 

een tijdelijke schorsing op te leggen voor de locatie(s) waar de herhaling of onveiligheid moet 

worden gevreesd. De sportorganisatie kan ook een andere preventieve ordemaatregel treffen, 

indien en voor zover deze ordemaatregel nodig is ter voorkoming van herhaling, om de rust te 

herstellen of de orde en/of veiligheid binnen de sportorganisatie te waarborgen. De ordemaatregel 

dient noodzakelijk, geschikt en evenredig te zijn. 

19. De preventieve ordemaatregel van de sportorganisatie zelf is geen tuchtrechtelijke sanctie 

maar een bestuurlijke maatregel. 

20. Tegen een door de sportorganisatie genomen preventieve ordemaatregel staat verhaal open bij 

de voorzitter van de tuchtcommissie. Dit beroep is niet schorsend. Tegen de beslissing van de 

voorzitter van de tuchtcommissie over de preventieve ordemaatregel staat geen beroep open.  

 

IV.  Tuchtprocedure  

IV.A. AANVANG BIJ DE ONDERZOEKSINSTANTIE 

21. De onderzoeksinstantie kan: 

- optreden naar aanleiding van een aangifte door een lid van de sportorganisatie of door de 

wettelijke vertegenwoordiger van het minderjarige of handelingsonbekwame lid van de 

sportorganisatie, 

- optreden naar aanleiding van een aangifte door een andere belanghebbende,  

- ambtshalve optreden wanneer er een vermoeden is van het bestaan van 

grensoverschrijdend gedrag. 

22. De sportorganisatie kan met schriftelijke toestemming van degene die stelt het voorwerp te 

zijn geworden van grensoverschrijdend gedrag of van zijn wettelijke vertegenwoordiger, een 

klacht ter kennis brengen van de onderzoeksinstantie, die deze klacht als een aangifte zal 

behandelen, mits de schriftelijke toestemming van degene die de klacht heeft ingediend wordt 

overgelegd. Wanneer de feiten dermate ernstig zijn dat ze een optreden van de sportorganisatie 

noodzakelijk maken wegens een ernstig of acuut gevaar, zal geen schriftelijke toestemming nodig 

zijn van degene die stelt het grensoverschrijdend gedrag te (hebben) ondergaan. 
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23. Eenieder zal met de nodige discretie handelen. 

24. Een aangifte dient steeds voldoende concreet en duidelijk te zijn. 

25. Het verrichten van een valse aangifte levert een inbreuk op die tuchtrechtelijk kan worden 

gesanctioneerd.  

 

IV.B. VOORONDERZOEK DOOR ONDERZOEKSINSTANTIE 

26. De onderzoeksinstantie kan een vooronderzoek voeren naar de feiten en/of omstandigheden 

van een vermeende tuchtrechtelijke inbreuk. Het onderzoek dient onafhankelijk en onpartijdig te 

verlopen. De onderzoeksinstantie gaat na of andere personen of instanties op de hoogte dienen te 

worden gebracht en informeert deze personen of instanties. Bovendien kan de 

onderzoeksinstantie aan de sportorganisatie onverwijld voorstellen dat een preventieve 

ordemaatregel wordt genomen. 

27. De onderzoeksinstantie stelt in geval van een onderzoek een tuchtdossier samen. 

De onderzoeksinstantie zal bij een onderzoek de aangifte onderzoeken op waarheidsgehalte, 

gegrondheid en verwijtbaarheid. 

De onderzoeksinstantie kan de personen horen die naar haar soeverein oordeel over de gestelde 

feiten en omstandigheden kennis kunnen hebben. Het verslag van een verhoor wordt door de 

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

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

De gegevens worden door de onderzoeksinstantie bewaard in een tuchtdossier. Namen en andere 

vertrouwelijke gegevens kunnen geanonimiseerd worden wanneer dit nodig is om de integriteit 

van de betrokken perso(o)n(en) te beschermen. 

28. In het kader van het vooronderzoek kan ieder lid worden verzocht mondeling of schriftelijk, 

afhankelijk van het gestelde in de brief van de onderzoeksinstantie, volledige en juiste informatie 

te verschaffen, binnen de door de onderzoeksinstantie aangegeven termijn.  

29. De onderzoeksinstantie kan: 

a. mits motivering, de zaak seponeren of zich niet bevoegd verklaren;  

b. de zaak doorverwijzen naar de tuchtcommissie voor behandeling; 

De onderzoeksinstantie kan de zaak melden aan de politie of het Openbaar Ministerie wanneer de 

feiten strafrechtelijk sanctioneerbaar zijn.  
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30. De beslissing van de onderzoeksinstantie wordt per aangetekend schrijven ter kennis gebracht 

van (i) diegene die aangifte gedaan heeft, (ii) het slachtoffer (voorzover niet onder punt 1), (iii) de 

betrokkene t.a.v. wie het onderzoek plaatsvindt (iv) en, tenzij gegronde redenen zich hiertegen 

verzetten, de sportorganisatie zelf. De beslissing wordt omstandig gemotiveerd en bevat de aan de 

betrokkene ten laste gelegde feiten. Hij heeft het recht om inzage te krijgen in het dossier en een 

kopie ervan te nemen. Hij heeft tevens het recht om aanvullende onderzoeksmaatregelen te 

vragen. Over deze aanvraag zal de voorzitter soeverein oordelen. 

31. Elke partij kan zich door een raadsman doen bijstaan. Is de raadsman niet een advocaat, dan 

legt de raadsman bij de besluiten een schriftelijke volmacht over.  

 

IV.C. BEHANDELING VOOR DE TUCHTCOMMISSIE – ZITTING - UITSPRAAK  

IV.C.1. BEHANDELING EN ZITTING  

32. Een zaak wordt bij de tuchtcommissie aanhangig gemaakt door: 

- de onderzoeksinstantie (of bij gebreke daaraan, de sportorganisatie zelf in dezelfde 

situaties en voorwaarden waaronder een klacht ter kennis wordt gebracht van de 

onderzoeksinstantie); 

- een aangifte of een verzoek door een lid van de sportorganisatie of door de wettelijke 

vertegenwoordiger van het minderjarige of handelingsonbekwame lid van de 

sportorganisatie; 

- een aangifte of een verzoek door een andere belanghebbende.  

33. Een aangifte dient steeds voldoende concreet en duidelijk te zijn. 

34. Het verrichten van een valse aangifte levert een inbreuk op die tuchtrechtelijk kan worden ge-

sanctioneerd.  

35. Wanneer de onderzoeksinstantie de zaak geseponeerd heeft of zich onbevoegd heeft 

verklaard, dient het verzoek door het lid van de sportorganisatie, diens wettelijke 

vertegenwoordiger of door een andere belanghebbende op straffe van verval binnen de [30] 

kalenderdagen na de kennisname van de beslissing van de onderzoeksinstantie te worden 

ingesteld per aangetekend schrijven. In deze gevallen zal de tuchtcommissie (en - in voorkomend 

geval - de beroepscommissie tucht) rekening houden met de elementen van het tuchtdossier en 

het verzoek teneinde een behandeling en zitting op korte termijn toe te laten wanneer dit naar het 

oordeel van de tuchtcommissie aangewezen is.  

Het voorgaande doet geen afbreuk aan de mogelijkheid van de sportorganisatie om ten allen tijde 

een tuchtprocedure te starten. 
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36. Elke partij kan zich door een raadsman doen bijstaan. Is de raadsman niet een advocaat, dan 

legt de raadsman bij de besluiten een schriftelijke volmacht over.  

37. Wanneer de betrokkene t.a.v. wie de feiten worden ten laste gelegd, of diegene die de aangifte 

gedaan heeft een minderjarige of een andere handelingsonbekwame is, zal de voorzitter van de 

tuchtcommissie elke maatregel kunnen nemen die hij nuttig acht teneinde rekening te houden met 

de jeugdige leeftijd of toestand van deze personen.  

38. Wanneer de betrokkene t.a.v. wie de feiten worden ten laste gelegd, de Nederlandse taal niet 

begrijpt of niet spreekt, heeft hij het recht zich te laten bijstaan door een tolk.  

39. De tuchtcommissie stelt schriftelijk de datum, uur en plaats van de mondelinge behandeling 

vast. Indien de betrokkene t.a.v. wie de feiten worden ten laste gelegd, nog geen kennis had van 

de ten laste gelegde feiten, wordt hij terzelfdertijd schriftelijk en persoonlijk op de hoogte gesteld 

van de ten laste gelegde feiten.  

Tevens geeft zij aan eenieder die betrokken is in de tuchtprocedure de mogelijkheid om 

voorafgaand aan de zitting schriftelijk hun argumenten uiteen te zetten door middel van de 

neerlegging van besluiten. Zij bepaalt de termijn waarbinnen de betrokkenen hun besluiten moet 

indienen en stelt de betrokkene t.a.v. wie de feiten worden ten laste gelegd, hiervan schriftelijk in 

kennis. Tegen deze beslissing staat geen hoger beroep open. De besluiten worden aan de 

tuchtcommissie schriftelijk overgemaakt.  

40. De behandeling vindt in het openbaar plaats, tenzij een behandeling achter gesloten deuren 

wordt  verzocht of er geoordeeld wordt dat de openbaarheid, rekening houdend met het belang 

van eenieder, gevaar oplevert voor de openbare orde of de goede zeden. De tuchtcommissie 

bepaalt wie tot de zitting toegang heeft. De tuchtcommissie kan eenieder wiens gedrag daartoe 

aanleiding geeft het verder bijwonen van de zitting ontzeggen. 

41. Wanneer de betrokkene t.a.v. wie de feiten worden ten laste gelegd, niet ter zitting is 

verschenen, gaat de tuchtcommissie na of hij behoorlijk is opgeroepen. Heeft geen behoorlijke 

oproeping plaatsgevonden of meent de tuchtcommissie om een andere reden dat uitstel van de 

behandeling gewenst is, dan stelt zij de behandeling tot een nader te bepalen datum uit. De 

onderzoeksinstantie, de betrokkene t.a.v. wie de feiten worden ten laste gelegd, en diegene die de 

aangifte gedaan heeft worden hiervan schriftelijk in kennis gesteld. Indien de betrokkene wel 

behoorlijk is opgeroepen, zal de uitspraak geacht worden op tegenspraak gewezen te zijn. 

De betrokkene t.a.v. wie de feiten worden ten laste gelegd, heeft het recht om nuttige aanvullende 

onderzoeksmaatregelen te vragen. Over deze aanvraag zal de voorzitter soeverein oordelen. 

42.  De tuchtcommissie kan ook andere personen, getuigen en deskundigen oproepen, waarvan zij 

de verschijning gewenst acht. De tuchtcommissie doet hiervan, alsmede van hun namen en van 

hun deskundigheid mededeling aan de partijen. Leden van de sportorganisatie, die als getuige of 

deskundige worden opgeroepen, zijn verplicht te verschijnen, dan wel een verklaring af te leggen. 
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Ook andere personen (dan leden van de sportorganisatie) kunnen als getuige of deskundige 

worden opgeroepen. 

De onderzoeksinstantie en de betrokkene t.a.v. wie de feiten worden ten laste gelegd, kunnen zelf 

voor een zitting getuigen of deskundigen oproepen en doen hiervan onder opgave van hun namen 

en adressen mededeling aan de tuchtcommissie. Van de deskundige wordt bovendien opgave 

gedaan van zijn deskundigheid.  

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 beroepscommissie tucht de te stellen vragen schriftelijk voorleggen en van de getuige 

of deskundige een schriftelijk antwoord verlangen.  

Getuigen zijn verplicht naar waarheid te verklaren. Het niet naar waarheid verklaren levert een 

inbreuk op die met inachtneming van dit reglement kan worden gesanctioneerd. Deskundigen zijn 

verplicht te antwoorden naar wat de wetenschap hen leert. De tuchtcommissie kan hen verzoeken 

een zakelijke samenvatting van hun verklaring te ondertekenen.  

Wanneer een getuige of deskundige niet ter zitting is verschenen, kan de tuchtcommissie 

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. 

43. De tuchtcommissie doet na de beëindiging van de mondelinge behandeling zo spoedig 

mogelijk uitspraak en in beginsel binnen de vier weken nadat de mondelinge behandeling is 

gesloten.  

IV.C.2. UITSPRAAK  

44. Wanneer de tuchtcommissie van oordeel is dat de inbreuk niet is begaan, niet afdoende is 

bewezen of er, volgens haar overtuiging, gerede twijfel is omtrent de schuld van de betrokkene, 

spreekt de tuchtcommissie de betrokkene vrij.  

Wanneer de tuchtcommissie van oordeel is dat de inbreuk is begaan en afdoende bewezen is, 

deelt zij aan de betrokkene die het voorwerp uitmaakt van de tuchtprocedure, op gemotiveerde 

wijze mee welke sanctie voor de inbreuk wordt opgelegd.  

45. De gemotiveerde beslissing van de tuchtcommissie wordt aan de betrokkene die het voorwerp 

uitmaakt van de tuchtprocedure, de onderzoeksinstantie, de sportorganisatie en diegene die 

aangifte heeft gedaan, evenals aan het slachtoffer per aangetekend schrijven meegedeeld. 

46. De opgelegde sanctie zal in verhouding staan tot de gepleegde feiten naar het soevereine 

oordeel van de tuchtcommissie. 

Met uitsluiting van de berisping en een uitsluiting kunnen de genoemde tuchtsancties geheel of 

gedeeltelijk voorwaardelijk worden opgelegd. Het voorwaardelijke gedeelte van een tuchtsanctie 
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wordt aan een termijn van ten hoogste [twee] jaren gebonden. Wanneer diegene t.a.v. wie een 

tuchtsanctie werd opgelegd, binnen de termijn van de voorwaardelijk opgelegde tuchtsanctie, 

weer een inbreuk begaat, kan de tuchtcommissie beslissen het voorwaardelijke gedeelte alsnog in 

een onvoorwaardelijke tuchtsanctie om te zetten en daarnaast een tuchtsanctie op te leggen voor 

de nieuwe inbreuk. 

De kosten van de procedure omvatten de administratieve kosten van het tuchtorgaan. Deze kosten 

bedragen [bedrag]. Het tuchtorgaan kan beslissen wie deze kosten en uitgaven draagt. 

IV.D. HOGER BEROEP: BEHANDELING VOOR DE BEROEPSCOMMISSIE TUCHT 

- ZITTING - UITSPRAAK  

IV.D.1. BEHANDELING EN ZITTING  

47. Enkel de onderzoeksinstantie, de sportorganisatie zelf, degene die aangifte heeft gedaan en de 

betrokkene die het voorwerp uitmaakt van de tuchtprocedure, kunnen tegen een uitspraak van de 

tuchtcommissie hoger beroep instellen bij de beroepscommissie tucht.  

48. De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt, op straffe van verval, 30 

kalenderdagen na de datum van kennisname van de uitspraak van de tuchtcommissie.  

49. Het hoger beroep wordt schriftelijk en gemotiveerd ingesteld. Het beroepschrift wordt per 

aangetekend schrijven toegezonden aan de beroepscommissie tucht. Deze informeert alle andere 

betrokkenen. 

50. De beroepscommissie tucht neemt kennis van het volledige geschil en herneemt deze 

integraal. 

51. Het instellen van hoger beroep schort de tenuitvoerlegging van een tuchtsanctie op. Dit doet 

geen afbreuk aan de mogelijkheid van de sportorganisatie zelf om een preventieve ordemaatregel 

op te leggen.  

52. Elke partij kan zich door een raadsman doen bijstaan. Is de raadsman niet een advocaat, dan 

legt de raadsman een schriftelijke volmacht over.  

53. Wanneer de betrokkene, die het voorwerp uitmaakt van de tuchtprocedure of diegene die de 

aangifte gedaan heeft een minderjarige of andere handelingsonbekwame is, zal de voorzitter van 

de beroepscommissie tucht elke maatregel kunnen nemen die hij nuttig acht teneinde rekening te 

houden met de jeugdige leeftijd of toestand van deze personen.  

54. Wanneer de betrokkene die  het voorwerp uitmaakt van de tuchtprocedure, de Nederlandse 

taal niet begrijpt of niet spreekt, heeft hij het recht zich te laten bijstaan door een tolk.  

55. De beroepscommissie tucht stelt de datum, uur en plaats van de mondelinge behandeling 

vast.  
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Tevens geeft zij aan eenieder die betrokken is in de tuchtprocedure de mogelijkheid om 

voorafgaand aan de zitting tegen de aangifte schriftelijk hun argumenten uiteen te zetten door 

middel van de neerlegging van besluiten. Zij bepaalt de termijn waarbinnen de betrokkene t.a.v. 

wie de feiten worden ten laste gelegd, zijn/haar besluiten moet indienen en stelt de betrokkene 

t.a.v. wie de feiten worden ten laste gelegd, hiervan schriftelijk in kennis. Tegen deze beslissing 

staat geen hoger beroep open. De besluiten worden door de betrokkene die het voorwerp uitmaakt 

van de tuchtprocedure, aan de beroepscommissie tucht schriftelijk overgemaakt.  

56. De beroepscommissie tucht kan ook andere personen oproepen, waarvan zij de verschijning 

gewenst acht.  

57. De behandeling vindt in het openbaar plaats, tenzij een behandeling achter gesloten deuren 

wordt verzocht of er geoordeeld wordt dat de openbaarheid, rekening houdend met het belang van 

eenieder, gevaar oplevert voor de openbare orde of de goede zeden. De beroepscommissie tucht 

bepaalt wie tot de zitting toegang heeft. De beroepscommissie tucht kan eenieder wiens gedrag 

daartoe aanleiding geeft het verder bijwonen van de zitting ontzeggen. 

58. Wanneer de betrokkene die het voorwerp uitmaakt van de tuchtprocedure, niet ter zitting is 

verschenen, gaat de beroepscommissie tucht na of hij behoorlijk is opgeroepen. Heeft geen 

behoorlijke oproeping plaatsgevonden of meent de beroepscommissie tucht om een andere reden 

dat uitstel van de behandeling gewenst is, dan stelt zij de behandeling tot een nader te bepalen 

datum uit. De onderzoeksinstantie, de betrokkene t.a.v. wie de feiten worden ten laste gelegd, en 

diegene die de aangifte gedaan heeft worden hiervan schriftelijk in kennis gesteld. Indien de 

betrokkene wel behoorlijk is opgeroepen zal de uitspraak geacht worden op tegenspraak gewezen 

te zijn. 

De betrokkene die het voorwerp uitmaakt van de tuchtprocedure heeft het recht om aanvullende 

onderzoeksmaatregelen te vragen. Over deze aanvraag zal de voorzitter soeverein oordelen. 

59. De beroepscommissie tucht is bevoegd om voor een zitting getuigen en deskundigen op te 

roepen. De beroepscommissie tucht doet hiervan alsmede van hun namen en van hun 

deskundigheid mededeling aan de partijen. Leden van de sportorganisatie, die als getuige of 

deskundige worden opgeroepen, zijn verplicht te verschijnen, dan wel een verklaring af te leggen. 

Ook andere personen dan leden kunnen als getuige of deskundige worden opgeroepen. 

De onderzoeksinstantie en de betrokkene die het voorwerp uitmaakt van de tuchtprocedure, 

kunnen zelf voor een zitting getuigen of deskundigen oproepen en doen hiervan onder opgave van 

hun namen en adressen schriftelijk mededeling aan de beroepscommissie tucht. Van de 

deskundige wordt bovendien opgave gedaan van zijn deskundigheid.  

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 beroepscommissie tucht de te stellen vragen schriftelijk voorleggen en van de getuige 

of deskundige een schriftelijk antwoord verlangen.  
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Getuigen zijn verplicht naar waarheid te verklaren. Het niet naar waarheid verklaren levert een 

inbreuk op die met inachtneming van dit reglement kan worden gesanctioneerd. Deskundigen zijn 

verplicht te antwoorden naar wat de wetenschap hen leert. De beroepscommissie tucht kan hen 

verzoeken een zakelijke samenvatting van hun verklaring te ondertekenen.  

Wanneer een getuige of deskundige niet ter zitting is verschenen, kan de beroepscommissie tucht 

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. 

60. De beroepscommissie tucht doet na de beëindiging van de mondelinge behandeling zo 

spoedig mogelijk uitspraak en in beginsel binnen de vier weken nadat de mondelinge behandeling 

is gesloten.  

IV.D.2. UITSPRAAK  

61. Wanneer de beroepscommissie tucht van oordeel is dat de uitspraak van de tuchtcommissie 

niet hervormd dient te worden, bevestigt zij die uitspraak. 

Wanneer de beroepscommissie tucht van oordeel is dat de uitspraak van de tuchtcommissie 

geheel of gedeeltelijk hervormd dient te worden, hervormt zij op gemotiveerde wijze deze 

uitspraak en bepaalt de beroepscommissie tucht of de betrokkene die het voorwerp uitmaakt van 

de tuchtprocedure, wordt vrijgesproken omdat zij van oordeel is dat de inbreuk niet is begaan, 

niet afdoende is bewezen of er, volgens haar overtuiging, gerede twijfel is omtrent de schuld van 

de betrokkene.  

Wanneer de beroepscommissie tucht van oordeel is dat de inbreuk is begaan en afdoende 

bewezen is, deelt zij aan de betrokkene die het voorwerp uitmaakt van de tuchtprocedure, op 

gemotiveerde wijze mee welke sanctie voor de inbreuk wordt opgelegd. 

De gemotiveerde beslissing van de beroepscommissie tucht wordt aan de betrokkene die het 

voorwerp uitmaakt van de tuchtprocedure, de onderzoeksinstantie, de sportorganisatie en diegene 

die aangifte heeft gedaan, evenals aan het slachtoffer per aangetekend schrijven meegedeeld. 

De opgelegde sanctie zal in verhouding staan tot de gepleegde feiten naar het soevereine oordeel 

van de beroepscommissie tucht. 

Met uitsluiting van de berisping en een uitsluiting kunnen de genoemde tuchtsancties geheel of 

gedeeltelijk voorwaardelijk worden opgelegd. Het voorwaardelijke gedeelte van een tuchtsanctie 

wordt aan een termijn van ten hoogste [twee] jaren gebonden. Wanneer de betrokkene binnen de 

termijn van de voorwaardelijk opgelegde tuchtsanctie weer een inbreuk begaat, kan de 

beroepscommissie tucht beslissen het voorwaardelijke gedeelte alsnog in een onvoorwaardelijke 

tuchtsanctie om te zetten en daarnaast een tuchtsanctie op te leggen voor de nieuwe inbreuk. 

De kosten van de procedure omvatten de administratieve kosten van het tuchtorgaan. Deze kosten 

bedragen [bedrag]. Het tuchtorgaan kan beslissen wie deze kosten en uitgaven draagt. 
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IV.E. TENUITVOERLEGGING 

62. De sportorganisatie zelf ziet toe op de tenuitvoerlegging van tuchtsancties.  

63. De betrokkene t.a.v. wie een tuchtsanctie is opgelegd, andere leden en organen van de 

sportorganisatie zijn verplicht hun medewerking aan de tenuitvoerlegging van een tuchtsanctie te 

verlenen. 

64. De tenuitvoerlegging van een door een commissie opgelegde tuchtsanctie vangt aan op de 

datum waarop deze uitspraak doet, tenzij in de uitspraak anders is bepaald. Wie niet meewerkt 

aan de tenuitvoerlegging kan gesanctioneerd worden. 

 

V. Slotbepalingen  

65. De meest recente versie van het Tuchtreglement Grensoverschrijdend Gedrag is 

gepubliceerd op de website van de sportorganisatie. 

66. Voor een tijdige ontvangst van de in dit reglement bedoelde stukken is beslissend de datum 

van het bewijs van aangetekende zending van de postbezorgdienst, of wanneer het stuk wordt 

overhandigd de datum van overhandiging die moet blijken uit een verstrekt ontvangstbewijs. In 

geval van verzending van een aangetekend schrijven, wordt de kennisname ervan geacht 

plaatsgevonden te hebben op de derde kalenderdag na de verzending van het aangetekend 

schrijven. 

 

* * * 


