
 

 

 

 

TUCHTREGLEMENT  
 

 

Begrippenlijst 
 
Aangifte  een verzoek om tuchtrechtelijke vervolging; hieronder valt zowel  

de oorspronkelijke of de nadien gewijzigde  
aangifte. 

Ambtelijk secretaris  persoon belast met secretariële taken voor de tuchtcolleges zoals 
beschreven in artikel 6 van dit reglement. 

Algemeen voorzitter de voorzitter van een tuchtcollege en als zodanig door de 
Bondsvergadering benoemd. 

Betrokkene   degene tegen wie een tuchtzaak aanhangig is gemaakt. 
Bondsbestuur   het bestuur van het Nederlands Handbal Verbond (hierna: NHV). 
Bondsvergadering  de algemene ledenvergadering van het NHV. 
Commissie  de tuchtcommissie en/of commissie van beroep van het NHV. 
Commissie van beroep het tuchtcollege belast met de tuchtrechtspraak in beroep  

binnen het NHV 
Herziening  het proces waarin de commissie van beroep een zaak opnieuw 

beoordeelt omdat er nieuwe feiten aan het licht zijn gekomen, die 
tijdens de eerdere behandeling tot een vrijspraak of een veel 
lichtere straf hadden kunnen leiden. 

Instituut Sportrechtspraak het Instituut Sportrechtspraak dat aangiften behandeld in  
het kader van doping, matchfixing en seksuele intimidatie.  

Kamer    de kamer van de tuchtcommissie of de commissie van  
beroep die een zaak behandelt. 

Kamervoorzitter lid van het tuchtcollege dat de kamer van een tuchtcollege bij die 
behandeling van een zaak voorzit. 

Royement   definitieve ontzetting van deelname aan activiteiten binnen het  
    NHV en vereniging. 
Schikkingsvoorstel  het voorstel van de tuchtcommissie aan betrokkene tot afdoening 

van een aanhangig gemaakte tuchtzaak.. 
Schorsing tijdelijk verbod van deelname aan activiteiten binnen de activiteiten 

van het NHV en vereniging. 
Tuchtcollege(s)  de tuchtcommissie van het NHV en/of de commissie van beroep 

van het NHV. 
Tuchtcommissie  het tuchtcollege belast met de tuchtrechtspraak binnen het  

NHV in eerste aanleg. 
Waarnemer  de wedstrijdofficial, aangesteld door het NHV, om toe te zien op 

het wedstrijdverloop zoals bedoeld in de wedstrijdbepalingen 
Wanordelijk gedrag  gedragingen van personen of een groep van personen (de 

aanhang of een gedeelte van de aanhang van een club) die onder 
meer (kunnen) leiden tot verstoring van een wedstrijd en/of gevaar 
voor één of meer personen en/of ernstige schade en/of het ernstig 
kwetsen van een bepaalde bevolkingsgroep of perso(o)n(en) 

Wedstrijdbepaling  reglementen of besluiten van organen, die betrekking hebben op 
het verloop van een wedstrijd, de spelregels daaronder begrepen. 

Wedstrijdformulier  de officiële vastlegging van de wedstrijd waaronder de  
spelerslijst, al dan niet in digitale vorm.  

Werkdag  een werkdag is een dag van maandag tot en met vrijdag,  
uitgezonderd de algemeen erkende feestdagen als genoemd in  
artikel 3 van de Algemene Termijnenwet.  
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Artikel 1  Tuchtrecht 
1. Dit Tuchtreglement is alleen van toepassing op de in artikel 7 van de Statuten bedoelde 

tuchtrechtspraak door de tuchtcolleges van het NHV.1 
2. Een uitspraak van een tuchtcollege bindt de betrokken leden2 alsmede het NHV.  
3. Indien en voor zover op het NHV van toepassing, kan tegen een uitspraak van de commissie 

van beroep, beroep worden ingesteld bij het Court of Arbitration of Sports (hierna: CAS) te 
Lausanne, op welk beroep niet dit Tuchtreglement NHV maar de reglementen van het CAS 
van toepassing zijn. 

4. De communicatie van en naar de ambtelijk secretaris tuchtrecht vindt bij voorkeur schriftelijk 
en per email plaats. 

a. Bij twijfel over de identiteit van de afzender, kan de ambtelijk secretaris tuchtrecht of 
het betreffende tuchtcollege nazending van een getekend exemplaar per gewone 
post gelasten. 

b. Voor een tijdige ontvangst van de in dit reglement per email verzonden document is 
de datum van ontvangst van de email bepalend. 

c. Bij communicatie aan betrokkene wordt het emailadres gebruikt dat van betrokkene is 
geregistreerd in het door bij het NHV in gebruik zijnde systeem van de 
ledenadministratie. Indien betrokkene lid is van een vereniging ontvangt de vereniging 
een afschrift. 

d. Indien het NHV niet in het bezit is van een emailadres van het tuchtrechtelijk 
betrokken lid, kunnen de tuchtrechtelijke organen voor het lid aan de vereniging 
toezenden en is die vereniging verplicht die berichten ter kennis van het betreffende 
lid te brengen.  

 
Artikel 2  De tuchtcolleges 
1. De tuchtcolleges bestaan uit een voorzitter, een plaatsvervangend voorzitter, 

Kamervoorzitters en overige leden. 
2. De leden van de tuchtcolleges worden benoemd, geschorst en ontslagen door de 

Bondsvergadering. Indien een tuchtcollege door omstandigheden onder bemenst dreigt te 
geraken met als gevolg dat zij niet overeenkomstig de gestelde regels recht kunnen spreken, 
is de voorzitter van het betreffende tuchtcollege bevoegd voor de duur van maximaal zes 
maanden tijdelijk maximaal twee tuchtrechters te benoemen, welke benoemingen in de 
eerstvolgende vergadering van de Bondsvergadering dienen te worden bekrachtigd. Indien 
van toepassing, wordt het gestelde in het zesde lid van dit artikel in acht genomen. Van een 
tussentijdse benoeming wordt door de voorzitter van de betreffende commissie binnen een 
week mededeling gedaan in de officiële mededelingen van het NHV. 

3. De leden van de tuchtcolleges dienen meerderjarig te zijn. Zij behoeven geen lid van het NHV 
te zijn. 

4. De voorzitters van de tuchtcolleges zijn bij voorkeur jurist. 
5. De  leden van de tuchtcolleges hebben affiniteit met de handbalsport  
6. Benoemde leden treden in functie op de dag na hun benoeming in het betreffende 

tuchtcollege. Zij maken deel uit van dat tuchtcollege tot en met de dag waarop hun 
lidmaatschap van dat college eindigt, tenzij zij op die datum bij de behandeling van een zaak 
zijn betrokken, in welk geval zij aftreden op de dag na de datum waarop in die zaak uitspraak 
wordt gedaan. 

7. Het lidmaatschap van een tuchtcollege eindigt:  
a. op eigen verzoek;  
b. door het verstrijken van de termijn waarvoor het lid was benoemd; 
c. door het aanvaarden van een functie die ingevolge artikel 3 van dit reglement 

onverenigbaar is met het lidmaatschap van het college; 
d. door overlijden. 

 
1 Overtredingen op het gebied van seksuele intimidatie, doping en matchfixing worden berecht door het Instituut  
  Sportrechtspraak (ISR). Zie de artikelen 6.d en 6.e Statuten NHV. 
2 Leden zijn verenigingen, verenigingsleden en persoonlijke leden. Zie het Reglement begripsbepalingen NHV. 
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Artikel 3  Onverenigbaarheden 
1. Het lidmaatschap van de tuchtcolleges is niet verenigbaar met het lidmaatschap van het 

Bondsbestuur.  
2. Werknemers van het NHV kunnen niet als lid van een van de tuchtcolleges worden benoemd. 
3. Een lid van een tuchtcollege mag niet aan de behandeling van een zaak deelnemen indien 

het lid persoonlijk of uit hoofde van een functie bij die zaak betrokken is (geweest), dan wel 
wanneer het lid van een tuchtcollege lid is van de vereniging die bij de zaak betrokken is of 
waarvan één van haar leden bij een zaak betrokken is. 

4. 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. 

5. Indien een lid van de tuchtcommissie of commissie van beroep voor of tijdens de behandeling 
van een zaak meent dat zich een onverenigbaarheid voordoet of dat het commissielid zich 
om een andere reden wenst te verschonen als lid van die commissie, doet het commissielid 
hiervan zo spoedig mogelijk met opgave van redenen mededeling aan de algemeen 
voorzitter van de tuchtcommissie onderscheidenlijk de commissie van beroep, die alsdan een 
ander lid van de commissie aanwijst. De algemeen voorzitter kan deze bevoegdheid 
mandateren aan een Kamervoorzitter. Indien de betreffende Kamervoorzitter zich 
genoodzaakt ziet zich te ‘verschonen’, dan verwittigt hij de algemeen voorzitter van het 
betreffende tuchtcollege, die vervolgens een plaatsvervangend Kamervoorzitter aanwijst. 

 
Artikel 4  Algemeen voorzitter 
1. De algemeen voorzitters coördineren de werkzaamheden van hun commissie. Zo nodig 

bepalen en wijzigen zij de samenstelling van de Kamers van hun commissie, stellen 
Kamervoorzitters aan en bevorderen de eenheid in de uitspraken van de Kamers van hun 
commissies. 

2. De plaatsvervangend voorzitter heeft bij ontstentenis of belet van de voorzitter dezelfde 
bevoegdheden als de voorzitter. 

 
Artikel 5  Kamers 
1. Een Kamer is belast met de behandeling van een zaak. 
2. Een Kamer handelt namens de commissie waarvan zij deel uitmaakt en spreekt namens die 

commissie recht.  
3. Een Kamer bestaat in beginsel uit een Kamervoorzitter en twee overige leden. 
4. De algemeen voorzitter van de Tuchtcommissie kan Kamers van één lid samenstellen, in 

welk geval de Kamer alleen uit een Kamervoorzitter bestaat. 

 
Artikel 6  Secretariaat 
De algemeen directeur van het bondsbureau stelt een ambtelijk secretaris beschikbaar voor de 
tuchtcolleges. 

 
Artikel 7  Bevoegdheden 
1. De tuchtrechtspraak in eerste aanleg wordt uitgeoefend door de tuchtcommissie. 
2. De tuchtrechtspraak in beroep wordt uitgeoefend door de commissie van beroep. 
3. De tuchtcolleges beoordelen op grond van de aangifte of een overtreding is begaan. Komt 

een commissie bij de behandeling van de zaak tot het oordeel dat een andere overtreding is 
begaan dan waarvan aangifte is gedaan, dan kan zij - mits de betrokkene niet in zijn 
verdediging wordt geschaad - voor die andere overtreding een straf opleggen. 

4. De tuchtcolleges kunnen ieder lid, orgaan of commissie van het NHV verplichten door de 
desbetreffende commissie gestelde vragen schriftelijk of ter zitting mondeling te 
beantwoorden. 
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5. Voor het berechten van overtredingen van bepaalde aangewezen categorieën zijn de 
tuchtcolleges bevoegd te handelen volgens een verkorte procedure, in welk geval de 
termijnen van de behandeling van de zaak, verweer en beroep door de tuchtcolleges kunnen 
worden bekort.  

6. De tuchtcommissie is bevoegd bij overtredingen, waarvoor naar ervaringsregels in de praktijk 
geen hogere straf dan een onvoorwaardelijke uitsluiting van één wedstrijd al dan niet in 
combinatie met een voorwaardelijke uitsluiting van maximaal drie wedstrijden  wordt 
opgelegd, een schikkingsvoorstel als bedoeld in artikel 11a van dit reglement aan te bieden. 

7. De tuchtcolleges zijn bevoegd gezamenlijk, voor aanvang van het seizoen, richtlijnen voor de 
bestraffing van overtredingen vast te stellen. Deze richtlijnen worden door publicatie ter 
kennis van de leden gebracht. 

 
Artikel 8  Overtreding 
1. Een overtreding in de zin van dit Tuchtreglement NHV is elk handelen of nalaten: 

a. in strijd met de Statuten of reglementen of  een besluit van een orgaan of commissie van 
het NHV; 

b. in strijd met de wedstrijdbepalingen van het NHV; 
c. in strijd met de Statuten, reglementen of een besluit van een orgaan van de IHF of EHF; 
d. dat de belangen van het NHV, de handbalsport of een (verenigings)lid schaadt. 

2. Onder een overtreding wordt bovendien verstaan het gelegenheid bieden of aansporen tot, 
het vergemakkelijken van of het behulpzaam zijn bij, het begaan van een overtreding. 

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

4. Ter zake dezelfde overtreding kan zowel de vereniging als het lid van de vereniging worden 
gesteld bestraft. 

5. Een overtreding kan bewezen worden verklaard indien het tuchtcollege 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 en beeldmateriaal. Het 
bewijs kan niet worden aangenomen op één enkel stuk of één enkele verklaring, met 
uitzondering van de verklaring van de in functie zijnde scheidsrechter of waarnemer. 

6. Overtredingen kunnen ook worden bestraft, indien dezelfde gedraging ter beoordeling aan de 
strafrechter of aan de burgerrechter is of kan worden voorgelegd. 

7. Een vereniging is mede verantwoordelijk voor het handelen van haar leden en alle anderen 
die in de vereniging een, al dan niet betaalde, functie bekleden. Vanwege die 
verantwoordelijkheid kunnen aan een vereniging, in het geval van overtredingen, straffen, 
maatregelen en vergoedingen van kosten worden opgelegd als voorzien in dit reglement, 
tenzij een vereniging aantoont voldoende opdrachten te hebben gegeven, maatregelen te 
hebben genomen, middelen te hebben verschaft of toezicht te hebben gehouden om 
overtredingen te voorkomen. 

8. Een vereniging is mede verantwoordelijk voor het gedrag van toeschouwers. In geval van 
wanordelijk gedrag van toeschouwers kunnen aan een vereniging de straffen, maatregelen 
en vergoedingen van kosten worden opgelegd als voorzien in dit reglement, tenzij een 
vereniging aantoont voldoende opdrachten te hebben gegeven, maatregelen te hebben 
genomen, middelen te hebben verschaft of toezicht te hebben gehouden om wanordelijke 
gedragingen te voorkomen. 
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Artikel 9 Het aanhangig maken van een zaak 
1. Een zaak wordt als aangifte aanhangig gemaakt bij de tuchtcommissie: 

a. wanneer het een overtreding van een wedstrijdbepaling betreft:  
I. door aantekening op het wedstrijdformulier door de scheidsrechter;  
II. door een schriftelijke aangifte door de scheidsrechter of de waarnemer,. 

b. wanneer het een overtreding van de statuten, de reglementen of gepubliceerde 
bestuursbesluiten betreft:  

I. door een schriftelijke aangifte door een orgaan, commissie of lid van het NHV, 
c. wanneer het een overtreding betreft van een wedstrijdbepaling waartegen de 

scheidsrechter niet heeft opgetreden of niet heeft kunnen optreden, van een overtreding 
van de Statuten, de reglementen of  gepubliceerde bestuursbesluiten: 

I. door een beslissing van de tuchtcommissie naar aanleiding van de behandeling 
van een tuchtzaak. 

2. Bij een schriftelijke aangifte door het Bondsbestuur, als bedoeld in het eerste lid onder b, kan 
het de tuchtcolleges tevens verzoeken het royement van betrokkene uit te spreken, als 
betrokkene in ernstige mate heeft gehandeld in strijd met de statuten, reglementen of 
besluiten van het NHV dan wel het NHV op onredelijke mate heeft benadeeld. Een dergelijk 
verzoek kan het Bondsbestuur ook afzonderlijk doen bij een reeds aanhangig gemaakte 
zaak. 

 
Artikel 9a  Aanhangig maken door een aantekening op het wedstrijdformulier 
1. Bij het aanhangig maken door een aantekening op wedstrijdformulier is de scheidsrechter 

verplicht te vermelden: 
a. de naam, voorletter(s) en relatiecode van betrokkene; 
b. de aard van de voor, tijdens of na de wedstrijd gepleegde overtreding. 

2. De scheidsrechter is bovendien verplicht 
a. een rapport op te maken met vermelding van de feiten en omstandigheden 

waaronder de overtreding is gepleegd; 
b. dit rapport binnen 3 werkdagen na de dag van de wedstrijd in het bezit te doen zijn 

van de ambtelijk secretaris tuchtrecht. 
3. Indien de scheidsrechter in de onmogelijkheid verkeert de aantekening op het 

wedstrijdformulier te plaatsen, dient de scheidsrechter overeenkomstig artikel 9b schriftelijke 
aangifte te doen. 

 
Artikel 9b   Aanhangig maken door een schriftelijke aangifte  
Bij het aanhangig maken door een schriftelijke aangifte is de aangever verplicht zo nauwkeurig 
mogelijk te vermelden en te omschrijven: 

a. zijn naam, voorletter(s), adres, evt. functie en relatiecode, alsmede in welke 
hoedanigheid als omschreven in artikel 9, aanhef en onder a of b de aangifte wordt 
gedaan; 

b. waar, wanneer en bij welke gelegenheid de overtreding is begaan; 
c. de bron van zijn wetenschap; 
d. naam, voorletter(s), evt. relatiecode en vereniging van betrokkene(n); 
e. naam, voorletter(s), adres en evt. relatiecode van elk van de eventuele getuigen; 
f. de aard van de gepleegde overtreding; 
g. de feiten en omstandigheden waaronder de overtreding is gepleegd. 

 

Artikel 9c   Aanhangig maken door een beslissing van de tuchtcommissie 
Wanneer bij de tuchtcommissie een redelijk vermoeden ontstaat, dat een overtreding heeft 
plaatsgevonden van de wedstrijdbepalingen, waartegen de scheidsrechter niet heeft opgetreden 
of niet heeft kunnen optreden, van statuten, reglementen of gepubliceerde bestuursbesluiten kan 
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die overtreding aanhangig gemaakt worden door een daartoe strekkende beslissing van de 
tuchtcommissie. 

 
 
Artikel 9d   Algemene bepalingen betreffende het aanhangig maken van een zaak 
1. Een aangifte als bedoeld in artikel 9 wordt, met eventuele bijlagen, ingediend bij de ambtelijk 

secretaris tuchtrecht. 
2. Toezending van een aangifte kan via e-mail plaatsvinden. Bij twijfel over de identiteit van de 

verzender, kan de ambtelijk secretaris tuchtrecht of de tuchtcommissie nazending van een 
ondertekend exemplaar per gewone post gelasten.  

3. De tuchtcommissie neemt een aangifte niet in behandeling indien deze niet voldoet aan de 
daaraan gestelde eisen. 

4. Indien de aangifte niet volledig is of wanneer er ter zake van de aangifte sprake is van 
onvolkomenheden retourneert de ambtelijk secretaris tuchtrecht de aangifte aan de aangever 
met het verzoek voor correctie en/of aanvulling zorg te dragen en de aangifte binnen tien (10) 
werkdagen na de datum van verzending aan hem te retourneren. Indien de aangifte nadien 
wordt ontvangen, beslist de voorzitter van de tuchtcommissie of de aangifte als tijdig 
ingediend wordt aangemerkt. 

5. De tuchtcommissie neemt een aangifte betreffende een overtreding van een 
wedstrijdbepaling niet in behandeling indien deze betrekking heeft op een overtreding die 
meer dan tien (10) werkdagen voor de datum van ontvangst van de aangifte is begaan, tenzij 
de aangever naar het oordeel van de voorzitter van de tuchtcommissie voldoende 
aannemelijk maakt dat niet eerder aangifte kon worden gedaan en de aangifte zo spoedig 
mogelijk nadien is ingediend.  

6. Van een beslissing van de voorzitter van de tuchtcommissie, zoals bedoeld in dit artikel, staat 
beroep open bij de voorzitter van de commissie van beroep. Deze laatste kan beslissen dat 
de aangifte alsnog door de tuchtcommissie in behandeling moet worden genomen. 

7. De ambtelijk secretaris tuchtrecht zendt de schriftelijke aangifte en eventueel overige 
ontvangen documenten binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst per email aan de 
betrokkene en zijn/haar vereniging.  

8. Daarbij wordt vermeld: 
a. de overtreding waarvan aangifte is gedaan; 
b. de aanduiding van het tijdstip waarop en de plaats waar de overtreding zou zijn 

begaan; 
c. opgave van de termijn waarbinnen betrokkene een verweerschrift kan indienen. 

9. Indien betrokkene lid is van een vereniging ontvangt die vereniging een afschrift van de 
schriftelijke mededeling. 

10. Ook indien een wedstrijd is geleid door een daartoe niet bevoegde scheidsrechter, kan een 
zaak overeenkomstig artikel 9 aanhangig worden gemaakt en zijn de tuchtcolleges op grond 
van artikel 7 bevoegd de tuchtrechtspraak uit te oefenen. 

11. Een anoniem gedane aangifte wordt niet in behandeling genomen. 
12. Het opzettelijk doen van een aangifte van een overtreding wetende dat deze niet gepleegd is, 

is een overtreding als bedoeld in artikel 8, aanhef en onder a  van dit reglement..  
13. Indien daarvan aangifte is gedaan vindt de behandeling van die zaak plaats door een andere 

Kamer van de tuchtcommissie dan de Kamer oorspronkelijke aangifte heeft behandeld. 

 
Artikel 10  Rechten van de betrokkene 
 
Artikel 10a  Betrokkene 
Als betrokkene worden aangemerkt natuurlijke personen en verenigingen tegen wie de aangifte 
zich richt. 

 
Artikel 10b  Schriftelijk verweer 
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1. Betrokkene heeft het recht schriftelijk verweer te voeren en gelijktijdig stukken van overtuiging 
waaronder op schrift gestelde (getuigen)verklaringen en beeldmateriaal aan te leveren.. 

2. Het verweerschrift dient binnen vijf (5) werkdagen na dagtekening van de schriftelijke 
mededeling in het bezit van de ambtelijk secretaris tuchtrecht te zijn. 

 
 
Artikel 10c  Inzagerecht 
Alle op de zaak betrekking hebbende stukken worden door de ambtelijk secretaris tuchtrecht aan 
betrokkene beschikbaar gesteld. 

 
Artikel 10d  Bijstand en vertegenwoordiging 
1. De betrokkene kan zich in elke fase van de behandeling van zijn zaak bij zowel de 

tuchtcommissie als de commissie van beroep laten bijstaan door een raadsman of laten 
vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde.  

2. Een minderjarige of wilsonbekwame moet zich laten vertegenwoordigen door diens wettelijke 
vertegenwoordiger. 

 
Artikel 10e  Verzoek om afschriften en oproeping getuigen 
1. Betrokkene is bevoegd voor de aanvang van een mondeling onderzoek de Commissie 

schriftelijk te verzoeken maximaal 3 getuigen op te roepen onder vermelding van naam, 
voorletters, adres en lidmaatschapsnummer van de getuigen en onder opgave van de feiten 
waarover elk van de getuigen kan verklaren. Ook natuurlijke personen die geen lid zijn van 
het NHV kunnen als getuigen worden opgeroepen. 

2. De verzoeken dienen uiterlijk vier (4) werkdagen voor de zittingsdatum in het bezit van de 
ambtelijk secretaris tuchtrecht te zijn. 

3. De Commissie is niet verplicht de door betrokkene opgegeven getuigen op te roepen, indien: 
a. het verzoek te laat is ingediend, 
b. de getuige kennelijk niets ter zake dienende kan verklaren, of 
c. de betrokkene, door het niet oproepen van de getuigen, naar het oordeel van de 

commissie niet in zijn verdediging zal worden geschaad. 

 
Artikel 10f  Meebrengen getuigen 
1. Betrokkene is bevoegd voor de aanvang van een mondeling onderzoek de Commissie te 

verzoeken maximaal drie (3) door hem meegebrachte getuigen bij het mondeling onderzoek 
te horen; met dien verstande dat het totaal aantal getuigen, dat op verzoek van betrokkene 
wordt gehoord, niet meer zal zijn dan drie (3), tenzij de Commissie in bijzondere gevallen 
anders beslist. 

2. De Commissie is niet verplicht de door betrokkene meegebrachte getuigen te horen, indien 
a. betrokkene het verzoek schriftelijk had kunnen doen overeenkomstig artikel 10f van 

dit reglement; 
b. de getuige kennelijk niets ter zake dienende kan verklaren.  

 
Artikel 10g  Overige bevoegdheden bij een mondelinge behandeling 
1. Betrokkene is bevoegd tijdens de gehele mondelinge behandeling aanwezig te zijn, tenzij 

nadrukkelijk anders is bepaald. 
2. Betrokkene is bevoegd tijdens de verhoren van getuigen aanwezig te zijn en aan de getuigen 

vragen te stellen, tenzij de Commissie daartoe gegronde redenen aanwezig acht om dat niet 
toe te staan. 

3. Betrokkene kan zich bij een mondeling onderzoek en bij de verhoren als bedoeld in het vorige 
lid doen vergezellen van een tolk. 

 
Artikel 11  Behandeling 
1. De tuchtcommissie kan van de inhoudelijke behandeling van een zaak afzien indien reeds uit 

de aangifte blijkt dat de tuchtcommissie niet bevoegd is de zaak te behandelen.  
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2. De tuchtcommissie kan van de inhoudelijke behandeling van een zaak afzien indien reeds uit 
de aangifte blijkt dat de aangifte kennelijk niet-ontvankelijk is 

3. In deze gevallen wordt door de (plaatsvervangend) voorzitter van de tuchtcommissie 
schriftelijk uitspraak gedaan.  

 
 
 
Artikel 11a  Schikkingsvoorstel 
1. Indien een overtreding aanhangig is gemaakt bij de tuchtcommissie door een aantekening 

van de scheidsrechter op het (digitale) wedstrijdformulier en/of een schriftelijke aangifte, heeft 
de tuchtcommissie de bevoegdheid betrokkene een schikkingsvoorstel aan te bieden. 

2. De tuchtcommissie doet het schikkingsvoorstel op basis van het (digitale) wedstrijdformulier 
en/of het rapport van de scheidsrechter alsmede, indien aanwezig, de rapporten van de door 
het NHV aangestelde waarnemers en/of beeldmateriaal. 

3. Een schikkingsvoorstel wordt aan betrokkene per e-mailbericht verzonden 
4. Indien betrokkene de ambtelijk secretaris tuchtrecht niet binnen de in het schikkingsvoorstel 

genoemde termijn schriftelijk heeft bericht dat deze het schikkingsvoorstel niet aanvaardt, 
wordt het schikkingsvoorstel door betrokkene geacht te zijn aanvaard. Indien betrokkene het 
schikkingsvoorstel van de tuchtcommissie aanvaardt, wordt de in het schikkingsvoorstel 
vervatte straf geacht onherroepelijk te zijn opgelegd door de tuchtcommissie en staat 
hiertegen geen beroep meer open.  

5. Indien betrokkene het schikkingsvoorstel niet aanvaardt, dient hij dit de ambtelijk secretaris 
tuchtrecht persoonlijk en schriftelijk te berichten door middel van het indienen van een 
gemotiveerd verweerschrift.  

6. In de gevallen waarin het gemotiveerde schriftelijke verweerschrift van betrokkene tijdig is 
ontvangen door de ambtelijk secretaris tuchtrecht wordt de tuchtprocedure gevolgd conform 
het gestelde in dit reglement, met name maar niet uitsluitend, artikel 11b en verder. 

 
Artikel 11b  Inhoudelijke behandeling 
1. De betrokkene kan bij de behandeling van zijn zaak bij zowel de tuchtcommissie als de 

commissie van beroep om een mondelinge behandeling verzoeken. Het verzoek wordt 
schriftelijk gedaan bij de ambtelijk secretaris tuchtrecht. De tuchtcolleges kunnen het verzoek 
weigeren indien een mondelinge behandeling niet kan bijdragen aan een betere beoordeling 
van de zaak. De commissie van beroep is niet tot een mondelinge behandeling gehouden 
indien de tuchtcommissie geen mondelinge behandeling noodzakelijk heeft geoordeeld. 

2. De tuchtcolleges kunnen ook zelf een mondelinge behandeling gelasten. 
3. In afwijking van het bepaalde in het tweede en derde lid van dit artikel zijn de tuchtcolleges 

verplicht een mondelinge behandeling te houden, indien de aangifte kan leiden tot het 
opleggen van een voorlopige straf, zoals bedoeld in artikel 15, tiende lid, van dit reglement of 
tot een royement. 

4. Ingeval van een mondelinge behandeling stelt de ambtelijk secretaris tuchtrecht plaats, datum 
en tijdstip van behandeling vast en deelt hij dit de betrokkene ten minste vijf (5) dagen voor de 
dag van de zitting schriftelijk mede, behoudens in spoedgevallen ter beoordeling van de 
commissie. 

5. De ambtelijk secretaris tuchtrecht roept ook andere personen, waarvan de tuchtcommissie of 
commissie van beroep de verschijning gewenst acht, schriftelijk op. 

6. Wanneer geen mondelinge behandeling is vastgesteld, wordt de zaak schriftelijk afgedaan. 
7. Indien er sprake is van samenloop van zaken kan de Kamervoorzitter ambtshalve of op 

verzoek van één van de partijen of van partijen gezamenlijk een gevoegde behandeling van 
die zaken gelasten. 

8. De tuchtcolleges kunnen voor bepaalde aangewezen categorieën de verkorte procedure van 
toepassing verklaren.               



 
 

9 
Tuchtreglement versie 2.0 22-10-31 

 

9. Afwijking van de in artikel 10 tot en met 12 van dit reglement genoemde termijnen kan met 
instemming van het betreffende tuchtcollege plaatsvinden indien en voor zover een goede 
procesorde zich daar niet tegen verzet. 

 
 
 
 
 
 
 
Artikel 12  Zitting 
1. De zitting van de tuchtcommissie en van de commissie van beroep is openbaar. De 

tuchtcommissie of de commissie van beroep kan anders beslissen wanneer naar haar 
oordeel het belang van de zaak hiertoe noodzaakt. De beraadslaging is niet 
openbaar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

2. Deelname aan een zitting kan plaats vinden met gebruik van elektronische middelen, 
waaronder conference software, zulks na goedkeuring van de Kamervoorzitter. 

3. Indien de betrokkene niet ter zitting is verschenen, gaan de tuchtcolleges 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 
betrokkene wordt hiervan door de ambtelijk secretaris tuchtrecht schriftelijk in kennis gesteld. 

4. Indien een 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 niet-verschenen getuige of deskundige de zitting op een andere 
datum voort te zetten. 

5. De betrokkene en diens raadsman mogen de gehele zitting bijwonen, tenzij het bepaalde 
in het vijfde lid van dit artikel toepassing vindt. 

6. De Kamervoorzitter is verantwoordelijk voor de orde. De Kamervoorzitter kan een ieder, 
wiens gedrag hiertoe aanleiding geeft, het verder bijwonen van de zitting ontzeggen. 

7. De leden van de tuchtcolleges stellen de betrokkene en andere te horen personen zo nodig 
vragen. De betrokkene kan verzoeken aanvullende vragen te mogen stellen. Aan dit verzoek 
wordt voldaan, tenzij de vragen naar het oordeel van de Kamervoorzitter niet ter zaak 
dienende zijn. 

8. Indien het tuchtcollege meent dat er wellicht sprake is van een andere soortgelijke 
overtreding dan waarvan aangifte is gedaan, deelt de Kamervoorzitter dit de betrokkene mee. 
De Kamervoorzitter stelt betrokkene, al dan niet na een schorsing, in de gelegenheid 
daartegen verweer te voeren. 

 
Artikel 13  Getuigen en deskundigen 
1. De tuchtcolleges zijn bevoegd voor een zitting getuigen en deskundigen op te roepen. De 

ambtelijk secretaris tuchtrecht doet hiervan alsmede van hun namen en van hun 
deskundigheid mededeling aan de betrokkene. 

2. De betrokkene kan ook zelf voor een zitting ten hoogste drie (3) getuigen of deskundigen 
oproepen en doet hiervan uiterlijk drie (3) dagen voor de zitting schriftelijk mededeling aan de 
ambtelijk secretaris tuchtrecht onder opgave van hun namen en adressen. Van de 
deskundige wordt bovendien opgave gedaan van zijn deskundigheid. Alleen met 
voorafgaande schriftelijke toestemming van de Kamervoorzitter kan de betrokkene meer dan 
drie (3) getuigen of deskundigen oproepen. 

3. Leden van het NHV, die als getuige of deskundige worden opgeroepen, zijn verplicht te 
verschijnen. 

4. Getuigen en deskundigen kunnen in beginsel alleen ter zitting worden gehoord. Indien een 
getuige of deskundige ter zitting redelijkerwijs niet aanwezig kan zijn, kan hij met 
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toestemming van de Kamervoorzitter een door hem ondertekende schriftelijke verklaring 
overleggen, welke aan de betrokkene ter inzage wordt gegeven. 

5. Getuigen zijn verplicht naar waarheid te verklaren. Deskundigen zijn verplicht te antwoorden 
naar hetgeen de wetenschap hen leert. De Kamervoorzitter kan hen verzoeken een zakelijke 
samenvatting van hun verklaring te ondertekenen. 

6. Het niet naar waarheid verklaren levert een overtreding op die met inachtneming van dit 
reglement kan worden bestraft. Het bepaalde in artikel 9d is in dat geval van 
overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de aangifte wordt geformuleerd door de 
ambtelijk secretaris Tuchtrecht van de Kamer van de commissie die geconstateerd heeft dat 
niet naar waarheid is verklaard. De behandeling geschiedt door een andere Kamer van de 
tuchtcommissie. 

 

Artikel 14  Uitspraak 
1. Een uitspraak van een tuchtcollege komt tot stand door een met gewone meerderheid 

genomen besluit. De commissieleden hebben elk één stem. De ambtelijk secretaris 
tuchtrecht woont het beraad bij, maar neemt hier niet aan deel. 

2. Indien de tuchtcommissie van oordeel is dat zij niet bevoegd is de zaak te behandelen, 
spreekt zij de niet-bevoegdheid uit 

3. Indien de tuchtcommissie van oordeel is dat zaak niet ontvankelijk is, spreekt zij de niet-
ontvankelijkheid uit. 

4. Indien de tuchtcommissie van oordeel is dat de in de aangifte bedoelde overtreding noch 
enige andere soortgelijke overtreding is begaan, spreekt zij de betrokkene vrij. 

5. Indien de tuchtcommissie van oordeel is dat de in de aangifte bedoelde overtreding of een 
andere soortgelijke overtreding is begaan, verklaart zij de betrokkene schuldig aan die 
overtreding en welke straf(fen) wordt (worden) opgelegd. 

6. In voorkomende gevallen kan schuldigverklaring zonder oplegging van een straf worden 
uitgesproken. 

7. Indien de commissie van beroep van oordeel is dat de uitspraak van de tuchtcommissie in 
stand kan blijven, bevestigt zij die uitspraak. 

8. Indien de commissie van beroep van oordeel is dat de uitspraak van de tuchtcommissie niet 
in stand kan blijven, doet zij de zaak zelf af. 

9. In geval van een schriftelijke behandeling doen de tuchtcolleges zo spoedig als mogelijk 
uitspraak. Heeft een mondelinge behandeling plaatsgevonden, dan doen de tuchtcolleges 
uiterlijk veertien dagen na de datum van de zitting uitspraak, tenzij meer tijd voor 
beraadslaging nodig is. In het laatste geval doen de tuchtcolleges uiterlijk één maand na de 
zittingsdatum uitspraak. 

10. Een uitspraak van de tuchtcolleges wordt ondertekend door de Kamervoorzitter, of namens 
deze door de ambtelijk secretaris tuchtrecht. 

11. In de uitspraak wordt bepaald of en in welke mate de aan de behandeling van een zaak 
verbonden kosten ten laste van de betrokkene en/of het NHV komen. Die kosten betreffen de 
kosten van de huur van de zittingsruimte, de kosten van bijstand van het secretariaat, de 
kosten van getuigen, van deskundigen en/of van een deskundigenonderzoek. Het bedrag van 
de kosten waartoe de betrokkene kan worden veroordeeld, wordt jaarlijks door het 
Bondsbestuur vastgesteld. 

12. Indien een aangifte vanwege onbevoegdheid niet tot een verdere behandeling leidt, kan de 
aangever worden veroordeeld in de door het NHV ter zake van die aangifte gemaakte kosten. 

13. Door een uitspraak van de tuchtcommissie of de commissie van beroep kan geen wijziging 
worden gebracht in een door de scheidrechter genomen spelbeslissing. 

14. De uitspraken van de tuchtcolleges - indien hiervan niet tijdig beroep is ingesteld - zijn 
onherroepelijk en voor de betrokkene en alle leden van het NHV bindend, tenzij, na de 
behandeling door de commissie van beroep, beroep bij  het CAS wordt ingesteld. In dat geval 
zijn de reglementen van het CAS op dat beroep van toepassing en is de uitspraak van het 
CAS bindend. 
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Artikel 15  Op te leggen straffen 
1. Als straf kan worden opgelegd: 

a. een waarschuwing; 
b. een geldboete tot een maximum van € 10.000,--; 
c. de uitsluiting om deel te nemen aan één of meer activiteiten van het NHV; 
d. het ontzeggen van het recht tot het uitoefenen van één of meer functies in het NHV; 
e. de uitsluiting om deel te nemen aan wedstrijden van het NHV en/of van de 

internationale organisaties; 
f. het in mindering brengen van winstpunten op de ranglijst van de competitie met een 

maximum van 5 punten; 
g. het tijdens het seizoen uit de competitie nemen van een team, wat plaatsing in de 

naast lagere klasse ten gevolge heeft met ingang van het volgende seizoen; 
h. het uit een toernooi nemen van een team; 
i. de schorsing; 
j. het royement (ontzetting) als lid van het NHV. 

2. In geval van samenloop kan voor elke overtreding afzonderlijk een straf worden opgelegd. De 
tuchtcolleges kunnen alsdan ook volstaan met het opleggen van één straf. 

3. Het uitsluiten van deelname aan activiteiten van het NHV wordt als straf opgelegd voor een 
bepaalde duur en/of voor bepaalde activiteiten. 

4. Het uitsluiten van deelname aan wedstrijden geschiedt voor met name genoemde wedstrijden 
dan wel voor een te bepalen duur en wordt als straf opgelegd als de overtreding in 
wedstrijdverband is begaan. 

5. Een geldboete kan als straf worden opgelegd wanneer de betrokkene door de overtreding 
geldelijk voordeel heeft behaald of de belangen van het NHV of van een ander lid heeft 
geschaad, of wanneer de Tuchtcolleges een geldboete, al dan niet in combinatie met een 
andere straf, passend acht. 

6. De ontzegging van de bevoegdheid om bij het NHV één of meer functies uit te oefenen wordt 
alleen als straf 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 en/of 
commissie van beroep te bepalen andere functies in het NHV betrekking hebben. De 
ontzegging geschiedt voor een maximale duur van drie (3) jaar. 

7. Een waarschuwing, een schorsing en een royement kunnen niet tezamen met een andere 
straf worden opgelegd. 

8. De in artikel 15, eerste lid, letter b en e, van dit reglement genoemde straffen kunnen geheel 
of gedeeltelijk voorwaardelijk worden opgelegd. Het voorwaardelijke gedeelte van een straf 
wordt aan een termijn van ten hoogste twee (2) jaar gebonden. 

9. Indien de betrokkene binnen de termijn van de voorwaardelijk opgelegde straf weer een 
overtreding begaat, kunnen de tuchtcolleges beslissen het voorwaardelijke gedeelte alsnog in 
een onvoorwaardelijke straf om te zetten, naast de voor de nieuwe overtreding op te leggen 
straf. 

10. Maakt een overtreding, waarvan aangifte is gedaan, ernstige inbreuk op de rechtsorde van 
het NHV, dan kan de (plaatsvervangend) algemeen voorzitter van de tuchtcommissie, zodra 
aangifte is gedaan en voordat verweer is gevoerd of een mondelinge behandeling heeft 
plaatsgevonden, aan de betrokkene een voorlopige straf opleggen. De termijn van verweer, 
zoals vermeld in artikel 10b, blijft dan van toepassing. 

11. Een schorsing wordt als straf opgelegd indien de overtreding zo ernstig is dat niet met een 
lichtere straf kan worden volstaan en een royement een te zware straf is. Een schorsing kan 
worden opgelegd voor de duur van maximaal vijf (5) jaar. Gedurende de schorsing kan de 
betrokkene geen functie en lidmaatschapsrechten uitoefenen, noch deelnemen aan 
activiteiten van het NHV en blijven de uit het lidmaatschap voortvloeiende verplichtingen 
onverkort op hem van toepassing. 

12. Het royement kan door de tuchtcommissie al dan niet op verzoek van het Bondsbestuur 
worden uitgesproken indien de betrokkene in ernstige mate in strijd handelt met de Statuten, 
reglementen of besluiten van het NHV dan wel het NHV op onredelijke wijze benadeelt.  
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13. Een verzoek tot royement door het bondsbestuur dient schriftelijk en gemotiveerd te worden 
ingediend. Indien het bondsbestuur het verzoek heeft gedaan tot royement dan is  betrokkene 
geschorst vanaf de datum waarop het verzoek van het Bondsbestuur door de ambtelijk 
secretaris tuchtrecht is ontvangen, van welke datum het Bondsbestuur schriftelijk mededeling 
doet aan de betrokkene.  

14. De betrokkene kan de algemeen voorzitter van de tuchtcommissie schriftelijk verzoeken 
diens schorsing tot aan de uitspraak van de tuchtcommissie op te schorten, op welk verzoek 
de algemeen voorzitter schriftelijk uitspraak doet en tegen welke uitspraak geen beroep 
mogelijk is.  

15. Bij het bepalen van de straf(fen): 
a. worden zoveel mogelijk in gelijksoortige zaken dezelfde maatstaven aangelegd op 

grond van de vastgestelde richtlijn, zoals bedoeld in artikel 7, zevende lid, van dit 
reglement; 

b. kan het tuchtcollege eerder aan betrokkene opgelegde straffen laten meewegen; 
16. Indien een straf voor een bepaalde duur geldt of voor bepaalde activiteiten of functies wordt 

hiervan in de uitspraak mededeling gedaan. 

 
Artikel 16  Beroepsprocedure 
1. Met uitzondering van een vrijspraak, een waarschuwing en een schuldigverklaring zonder 

oplegging van straf, alsmede bij stakingen zonder dat hierbij sprake is van verwijtbaar 
gedrag, kan de betrokkene van elke andere uitspraak van de tuchtcommissie beroep instellen 
bij de commissie van beroep. 

2. Indien het Bondsbestuur een uitspraak van de tuchtcommissie, in strijd acht met het 
algemeen belang van het NHV, kan het Bondsbestuur namens het NHV beroep instellen. 

3. De commissie van beroep neemt een beroepschrift pas in behandeling indien het 
beroepschrift voldoet aan de daaraan gestelde eisen. 

4. Het beroep dient schriftelijk, ondertekend en met redenen omkleed binnen zes (6) werkdagen 
na de verzending van de uitspraak van de tuchtcommissie in het bezit te zijn van de ambtelijk 
secretaris tuchtrecht. In het geval de tuchtcommissie een royement heeft uitgesproken, 
bedraagt de beroepstermijn één (1) maand. Deze termijn geldt ook voor het Bondsbestuur 
indien de tuchtcommissie ondanks een hiertoe strekkend verzoek niet tot een royement heeft 
besloten.  

5. Op verzoek van betrokkene kan de commissie van beroep een nadere termijn stellen 
waarbinnen aanvullende gronden voor het beroep kunnen worden ingediend. 

6. Voor de behandeling van het beroep is degene die beroep instelt het jaarlijks door het 
Bondsbestuur vastgestelde bedrag aan administratiekosten verschuldigd, welk bedrag 
tegelijk met het indienen van het beroepschrift dient te worden overgemaakt. Het beroep 
wordt niet eerder in behandeling genomen dan na ontvangst van bedoelde 
administratiekosten. Dit bedrag dient uiterlijk binnen de beroepstermijn te zijn voldaan door 
bijschrijving op de door de ambtelijk secretaris tuchtrecht opgegeven bankrekening van het 
NHV.  

7. Wanneer de betrokkene door de commissie van beroep wordt vrijgesproken, vindt 
terugbetaling van de administratiekosten plaats. 

 
Artikel 17  Tenuitvoerlegging 
1. Het Bondsbestuur ziet toe op de tenuitvoerlegging van straffen. 
2. De betrokkene, andere leden en organen van het NHV, zijn verplicht hun medewerking aan 

de tenuitvoerlegging van een straf te verlenen. Het daarmede in gebreke blijven levert een 
overtreding op. 

3. De tenuitvoerlegging van een door de tuchtcommissie opgelegde straf vangt aan op de 
datum waarop zij uitspraak doet, tenzij in de uitspraak anders is bepaald.  

4. Het instellen van beroep schort de tenuitvoerlegging van een straf niet op. Op verzoek van de 
betrokkene kan de algemeen voorzitter van de commissie van beroep de tenuitvoerlegging 
van een straf tijdens de behandeling van het beroep opschorten. Het verzoek tot het 
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opschorten van de straf kan tegelijk worden gedaan met het indienen van een beroepschrift 
maar niet eerder. Het verzoek wordt niet eerder in behandeling genomen dan nadat voldaan 
is aan het bepaalde in artikel 16, zevende lid, van dit reglement. De algemeen voorzitter van 
de commissie van beroep doet op het verzoek schriftelijk uitspraak, welke uitspraak de 
commissie van beroep niet bindt bij haar eindoordeel. 

5. Indien beroep wordt ingesteld bij het CAS oordeelt het hiertoe bevoegde orgaan van het CAS 
overeenkomstig de reglementen van het CAS over een opschorting van de tenuitvoerlegging 
van een door de commissie van beroep opgelegde straf. Zolang het CAS zich niet heeft 
uitgelaten over een opschorting van de tenuitvoerlegging van een door de commissie van 
beroep opgelegde straf wordt een door de Commissie van Beroep opgelegde straf ten uitvoer 
gelegd. 

6. Met uitzondering van de in artikel 15, eerste lid 1, onder a, b, c, e, f, g en h, van dit reglement 
benoemde straffen:  

- een waarschuwing; 
- een geldboete tot een maximum van € 10.000,--;  
- uitsluiting om deel te nemen aan één of meer activiteiten van het NHV; 
- uitsluiting om deel te nemen aan wedstrijden van het NHV en/of van de internationale 

organisaties; 
- het in mindering brengen van winstpunten op de ranglijst van de competitie met een 

maximum van vijf (5) punten;  
- het tijdens het seizoen uit de competitie nemen van een team, wat plaatsing in de 

naast lagere klasse tot gevolg heeft met ingang van het volgende seizoen; 
- het uit een toernooi nemen van een team, 

kan het Bondsbestuur in bijzondere gevallen, nadat ten minste twee derde van een straf is 
ondergaan, na een schriftelijk verzoek van de betrokkene het restant kwijtschelden. Het 
Bondsbestuur kan aan het kwijtschelden van bedoeld restant voorwaarden verbinden, nadat 
het Bondsbestuur ter zake van het kwijtschelden en de eventueel daaraan te verbinden 
voorwaarden de tuchtcommissie of commissie van beroep heeft gehoord die de zaak het 
laatst in behandeling heeft gehad. 

7. Het Bondsbestuur kan de tenuitvoerlegging van een straf opschorten, indien ten aanzien van 
de opgelegde straf nieuwe feiten of omstandigheden blijken, die - waren deze tijdens de 
behandeling van de zaak door de tuchtcommissie of de commissie van beroep 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 
betrokkene worden 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. 
Indien het Bondsbestuur het verzoek tot herziening inwilligt en de tenuitvoerlegging opschort, 
stelt het Bondsbestuur het verzoek aan de tuchtcommissie ter hand, die het verzoek als ware 
het een aangifte behandelt. De tuchtcommissie behandelt de zaak dan opnieuw, van welke 
uitspraak beroep kan worden ingesteld. 

8. Een verzoek tot kwijtschelding en tot herziening kan slechts eenmaal worden gedaan. 

 
 

 


