TUCHTREGLEMENT
NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND

Uitgave november 2013

Hoofdstuk 1 Algemeen
Artikel 1 Begrippen
NTTB - Nederlandse Tafeltennisbond
BR
- Bondsraad
HB
- Hoofdbestuur
TUC
- Tuchtcommissie
CvB
- Commissie van Beroep
Bb
- Bondsbureau
ALV
- Afdelingsledenvergadering
Artikel 2 Algemene bepaling
2.1 De tuchtrechtspraak in de NTTB geschiedt op grond van de art. 24 en 25 van de Statuten
uitsluitend overeenkomstig dit reglement of het Anti-dopingreglement.
2.2 In afwijking van lid 1 geschiedt in geval van overtreding van het Anti-dopingreglement, tenzij in
het Anti-dopingreglement anders wordt bepaald, de tuchtrechtspraak krachtens dat Antidopingreglement.
Artikel 3 Wie onder Tuchtrechtspraak NTTB vallen
Aan de tuchtrechtspraak ingevolge dit reglement zijn onderworpen:
a.
de in art. 6 van de Statuten genoemde leden;
b.
personen, niet vallende onder a, die zich aan de Statuten en/of de reglementen van de NTTB
hebben onderworpen;
c.
het Hoofdbestuur, de Afdelingsbesturen alsmede Bondsfunctionarissen die onder hun
verantwoordelijkheid werkzaam zijn;
d.
de Fondsbeheerscommissie.
Artikel 4 Verhouding tot de overheidsrechtspraak
Ingevolge dit reglement kunnen straffen worden opgelegd, ongeacht of ter zake van dezelfde
gedragingen vanwege de overheid een (straf)vervolging is of zal worden aangevangen, reeds enige
sanctie is opgelegd, of enige straf- of tuchtmaatregel is genomen.
Hoofdstuk 2 Strafbare handelingen en overtredingen
Artikel 5 Strafbare handelingen en overtredingen
Strafbaar krachtens dit reglement zijn:
a.
overtredingen van de Statuten en de reglementen van de NTTB;
b.
overtredingen van BR-besluiten, HB-besluiten en besluiten van de Fondsbeheerscommissie;
c.
overtredingen van besluiten van andere organen van de NTTB en van ALV-besluiten, tenzij
blijkt dat deze zijn genomen in strijd met de reglementen en/of de door de BR of het HB
genomen besluiten;
d.
gedragingen, die naar Nederlands recht strafbaar en/of onrechtmatig zijn tijdens of in verband
met activiteiten van de NTTB en/of de lid-verenigingen;
e.
gedragingen die de NTTB, zijn afdelingen of zijn leden benadelen of kunnen benadelen;
f.
gedragingen, die de goede naam van de NTTB, zijn afdelingen, zijn leden en/of de tafeltennissport in het algemeen schaden of kunnen schaden.
g.
gedragingen die vallen onder de definitie van seksuele intimidatie of overtredingen van de
gedragsregels seksuele intimidatie zoals omschreven in het Reglement Seksuele Intimidatie.
Artikel 6 Tevens strafbaar
6.1 Strafbaar krachtens dit reglement zijn tevens:
a.
handelingen van derden indien een lid voor handelingen van die derden aansprakelijk
gesteld kan worden;
b.
het medeplegen, doen plegen of uitlokken van een strafbaar feit, alsmede de
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6.2

medeplichtigheid bij of tot de strafbare handeling.
Onder overtreding wordt mede verstaan het niet of in onvoldoende mate nakomen van
verplichtingen.

Hoofdstuk 3 Aansprakelijkheid
Artikel 7 Lid-verenigingen
Lid-verenigingen kunnen mede of uitsluitend verantwoordelijk worden gesteld en op die grond
worden gestraft voor strafbare handelingen of overtredingen van hun leden en de bij de
lid-verenigingen betrokken personen.
Artikel 8 Derden
Lid-verenigingen die toeschouwers toelaten, kunnen verantwoordelijk worden gesteld en op die
grond worden gestraft voor nalatigheid in het treffen van voldoende maatregelen ter voorkoming van
handelingen of overtredingen door toeschouwers als bedoeld in de art. 5 en 6.
Artikel 9 Bestuursleden
Bestuursleden van een lid-vereniging kunnen mede of uitsluitend verantwoordelijk worden gesteld en
op die grond worden gestraft voor strafbare handelingen of overtredingen van die lid-vereniging en/of
van haar leden.
Artikel 10 Leden
Leden, die in een team van een lid-vereniging of anderszins in groepsverband voor die lid-vereniging
aan de sportbeoefening deelnemen, kunnen mede of uitsluitend verantwoordelijk worden gesteld en
op die grond worden gestraft voor handelingen of overtredingen als bedoeld in de art. 5 en 6 die door
een of meer andere leden van dat team of groepsverband tijdens die sportbeoefening zijn gepleegd.
Artikel 11 Bondsfunctionarissen
Bondsfunctionarissen als bedoeld in art. 35 lid 1 van het Algemeen Reglement kunnen mede of
uitsluitend aansprakelijk worden gesteld voor strafbare handelingen van personen die onder hun
verantwoordelijkheid functioneren.
Hoofdstuk 4 Tuchtcommissie
Artikel 12 Samenstelling, benoeming en ontslag
12.1 Op grond van art. 27 van de Statuten benoemt de BR een TUC als vaste commissie. De TUC
wordt samengesteld en de leden van de TUC worden benoemd en ontslagen conform hetgeen
dienaangaande in art. 27 van de Statuten en art. 29 van het Algemeen Reglement is bepaald.
De TUC wijst uit haar midden een plaatsvervangend voorzitter aan.
12.2 De BR bevordert dat door de samenstelling van de rechtsprekende organen en de
benoeming van de voorzitter en de leden, voldoende deskundigheid aanwezig is ter zake de
aard van de te behandelen zaken, in het bijzonder op het domein van de tafeltennissport en
de rechtsgeleerdheid.
Artikel 13 Bevoegdheid
De TUC neemt kennis van alle aanhangig gemaakte strafbare handelingen en overtredingen van de
Statuten en de reglementen, onverkort het recht van de organen van de NTTB en de lidverenigingen tot het opleggen van de in hun respectievelijke Statuten en reglementen bepaalde
straffen c.q. maatregelen.
Artikel 14 Rechtsgeldigheid besluiten
De TUC en de CvB zijn bevoegd in het kader van een tuchtzaak dan wel beroepszaak om te
beslissen of de reglementen respectievelijk de besluiten genomen door organen van de NTTB
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rechtsgeldig tot stand kwamen en verbindend zijn.
Artikel 15 Werkwijze
15.1 De behandeling van een tuchtzaak geschiedt door de voorzitter en ten minste twee door hem
aan te wijzen leden van de TUC. De voorzitter kan bepalen dat de tuchtzaak behandeld zal
worden door een enkelvoudige kamer. De TUC verricht haar onderzoek geheel zelfstandig en
regelt zelf haar werkzaamheden.
15.2 Het HB en de TUC bepalen in onderling overleg welke administratieve taken door het Bb ten
behoeve van de TUC worden verricht.
Artikel 16 Beroep
Tegen elke uitspraak van de TUC staat beroep open bij de CvB, behoudens het bepaalde in art. 61
lid 6.
Artikel 17 Geheimhouding
De leden van de TUC zijn tot geheimhouding verplicht van hetgeen in hun onderling beraad wordt
besproken. Vanaf het tijdstip waarop een aangifte bij de TUC is binnengekomen en tot het tijdstip
waarop de uitspraak door de TUC is gedaan, is het de leden van de TUC niet toegestaan buiten
aanwezigheid of zonder toestemming van de voorzitter met partijen of met anderen over de ter
behandeling aan de TUC voorgelegde aangifte in discussie te treden, vragen hierover te stellen,
mededelingen te doen of een oordeel uit te spreken.
Artikel 18 Meervoudige zaken
Indien meer personen zijn aangeklaagd terzake van het plegen van dezelfde strafbare handeling,
daaronder begrepen het daarbij op strafbare wijze betrokken zijn, beslist de TUC of die zaken
gezamenlijk of afzonderlijk zullen worden behandeld. In laatstgenoemd geval kunnen
aangeklaagden in elkanders zaken als getuigen worden gehoord.
Hoofdstuk 5 Aangifte en aanhangig maken van tuchtzaken
Artikel 19 Aangifte strafbare handeling
19.1 Leden kunnen, organen van de NTTB en bondsfunctionarissen moeten, indien zij constateren
of menen dat een strafbare handeling of overtreding plaatsvond als bedoeld in dit reglement,
daarvan aangifte doen bij de voorzitter van de TUC.
19.2 De aangifte moet door de aangever door middel van aangetekende verzending via het Bb
ter kennis van de TUC worden gebracht, zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen vier
weken nadat de handeling dan wel de overtreding is of geacht kan worden te zijn geconstateerd. Deze termijn geldt niet voor aangifte van overtreding van de reglementen ter zake
seksuele intimidatie en/of andere strafbare feiten naar Nederlands recht.
19.3 Het Bb tekent op de aangifte de datum van ontvangst aan, voorziet de aangifte van een
zaaksnummer en draagt zorg voor doorzending aan de aanklager binnen twee werkdagen
na ontvangst..
19.4 Het Bb is met betrekking tot alle stukken van tuchtzaken tot geheimhouding verplicht.
19.5 Geen aangifte kan worden gedaan door leden en organen van de NTTB die in kwaliteit
betrokken zijn bij de tuchtrechtspraak van de NTTB, behoudens in de gevallen als bedoeld in
de art. 20.4, 21, 29, 41.3 en 62.2.
19.6 In de aangifte dient zo nauwkeurig mogelijk omschreven te zijn welke strafbare handeling is
dan wel zou zijn gepleegd, alsmede door wie, waar en wanneer deze is, dan wel zou zijn
geschied; voorts dienen namen en adressen van de aangever en van eventuele getuigen te
worden opgegeven.
Artikel 20 Aanklager NTTB
20.1 Telkenjare wijst de voorzitter van de CvB een of meer van de leden van de TUC of de CvB
aan als aanklager NTTB.
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20.2
20.3

20.4
20.5

20.6

20.7
20.8

De aanklager NTTB bepaalt tegen wie de aanklacht is gericht en stelt deze op grond van
de aangifte in staat van beschuldiging.
De aanklager NTTB formuleert op grond van de aangifte de aanklacht, zodanig dat het de
aangeklaagde in redelijkheid duidelijk is waarvan hij wordt beschuldigd en waartegen hij
zich kan verdedigen.
Indien de aanklager NTTB ten behoeve van hetgeen in de vorige leden is bepaald
onderzoek dient te verrichten, is artikel 21 onverkort van toepassing
De aanklager NTTB is bevoegd de aangeklaagde een voorstel tot schikking te doen. Door
onvoorwaardelijke schriftelijke acceptatie door de aangeklaagde vervalt het recht tot
tuchtrechtelijke vervolging. Indien de aanklager niet tot een schikkingsvoorstel beslist
verzoekt hij het Bb het dossier over te dragen aan de tuchtcommissie. De aangifte wordt
door het Bb zoveel malen vermenigvuldigd als de voorzitter van de TUC wenselijk acht.
De aanklager NTTB geeft degene die de aangifte deed en/of degene die naar het oordeel
van de aanklager bij de aangifte een redelijk belang heeft, kennis van het aanbod tot
schikking en/of de acceptatie daarvan.
De beslissing tot het aanbieden van een schikking is geen uitspraak zoals is bedoeld in
artikel 16.
Het als aanklager NTTB aangewezen lid neemt gedurende de tijd dat het lid als zodanig
fungeert, niet deel aan de beraadslaging van enige aan de TUC of CvB ter beoordeling
voorgelegde zaak.

Artikel 21 Verplichting leveren gegevens
De TUC verzamelt de nadere gegevens, die ter beoordeling van de gegrondheid van de aangifte
dienstig voorkomen. De leden, de in art. 3 onder b genoemde personen, de organen van de NTTB
en de Bondsfunctionarissen zijn verplicht alle gevraagde inlichtingen, stukken en gegevens waarover
zij beschikken onverwijld te verschaffen. Daartoe behoort ook een opgave van de straf- en
tuchtmaatregelen die reeds eerder aan de aangeklaagde zijn opgelegd.
Artikel 22 Niet-ontvankelijke aangifte
De TUC verklaart de aangifte niet-ontvankelijk, indien deze naar haar oordeel niet voor behandeling
in aanmerking komt.
Indien de TUC zulks van oordeel is, wordt daarvan onverwijld kennis gegeven aan degene(n) door
wie de aangifte was gedaan en tegen wie zij was gericht en voorts aan hen die daarvoor naar het
oordeel van de TUC verder in aanmerking komen.
Artikel 23 Ontvankelijke aangifte
Indien de TUC van mening is dat de aangifte ontvankelijk is, wordt de aangifte met de bijbehorende
stukken toegezonden waaronder de door de Tuchtcommissie bepaalde wijze van behandeling aan
de aangeklaagde(n) en aan ieder die daarvoor naar de mening van de TUC in aanmerking komt.
Artikel 24 Voorlopige schorsing
24.1 De TUC kan direct na kennisneming van of tijdens de behandeling van een zaak een
voorlopige schorsing opleggen, indien daarvoor dringende redenen aanwezig zijn.
24.2 Uitsluitend als het algemeen NTTB-belang dit vordert en van een spoedeisend handelen kan
worden gesproken, heeft het HB het recht om aangeklaagden direct na kennisneming van de
strafbare handeling of overtreding als bedoeld in dit reglement bij aangetekend schrijven een
voorlopige schorsing op te leggen.
24.3 Een voorlopige schorsing overeenkomstig lid 2 opgelegd, kan door de TUC direct na
kennisneming van of tijdens de behandeling van de zaak worden opgeheven.
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Hoofdstuk 6 Behandeling tuchtzaak
Afdeling 1 Schriftelijke behandeling
Artikel 25 Schriftelijke behandeling
Een tuchtzaak wordt in principe schriftelijk behandeld tenzij:
de aangeklaagde nadat hij in staat van beschuldiging is gesteld in zijn verweerschrift om
mondelinge behandeling verzoekt, of
de TUC tot mondelinge behandeling besluit.
Tijdens de schriftelijke behandeling kan de TUC alsnog besluiten tot mondelinge behandeling over te
gaan.
Artikel 26 Aanklacht
De behandeling geschiedt op grond van de schriftelijk uitgebrachte aanklacht waarin de aangifte als
bedoeld in art. 19 lid 1 is opgenomen.
Artikel 27 Verweer
De aangeklaagde kan zijnerzijds stukken, die ter weerlegging van de hem verweten handelingen of
anderszins te zijner verdediging van belang kunnen zijn, tijdens de behandeling aan de TUC
overleggen. Deze worden gevoegd bij de andere op de zaak betrekking hebbende stukken.
Artikel 28 Inlichtingen
De TUC kan te allen tijde schriftelijke of mondelinge inlichtingen vragen.
Artikel 29 Verplichting volledige en juiste inlichtingen te verstrekken
Iedereen die aan de tuchtrechtspraak ingevolge dit reglement is onderworpen, is verplicht
desgevraagd aan de TUC volledige en juiste inlichtingen te verstrekken, zowel mondeling als schriftelijk.
Artikel 30 Termijnen
De voorzitter bepaalt de termijnen waarbinnen schriftelijk verweer mogelijk is en waarbinnen de in
het voorgaande artikel vermelde inlichtingen dienen te worden gegeven.
Artikel 31 Gemachtigde
Iedere aangeklaagde kan zich doen bijstaan door een door hem gemachtigde persoon. Indien de
aangeklaagde niet zelf ter zitting verschijnt, dient de machtiging uit een geschrift te blijken.
Artikel 32 Besluitvorming
Besluitvorming in een tuchtzaak vindt plaats zodra de TUC van oordeel is dat zij over voldoende
gegevens beschikt om tot een uitspraak te komen.
Afdeling 2 Mondelinge behandeling
Artikel 33 Tijdstip en plaats zitting
De TUC bepaalt datum, uur en plaats waarop de zaak zal worden behandeld. De voorzitter roept de
aangeklaagde(n) op. Indien de voorzitter dat wenselijk acht, wordt ook de degene die de aangifte
heeft gedaan opgeroepen.
Artikel 34 Termijn
De termijn tussen oproep en behandeling bedraagt ten minste vijf dagen, de dag van verzending en
de dag van behandeling niet meegerekend. In alle zaken waarin uit hoofde van onverwijlde spoed,
gelet op de belangen van partijen, een onmiddellijke voorziening bij voorraad wordt vereist, kan de
voorzitter van de TUC deze termijn bekorten.

5

Artikel 35 Oproep
De oproep bevat een aanduiding van de strafbare handeling(en) of overtreding(en), waarvan de
aangeklaagde(n) wordt (worden) beschuldigd, alsmede van tijd en plaats waarop deze zou(den) zijn
geschied.
Artikel 36 Aanwezigheid aangeklaagde(n)
De behandeling vindt zo mogelijk plaats in tegenwoordigheid van de aangeklaagde(n).
Artikel 37 Verstek aangeklaagde(n)
Indien de aangeklaagde(n) niet verschenen is (zijn), gaat de TUC na of voldoende vaststaat dat de
oproeping hem (hen) heeft bereikt. Zo niet of indien de TUC dit anderszins wenselijk acht, wordt de
behandeling uitgesteld. De aangeklaagde(n) wordt (worden) opnieuw opgeroepen.
Artikel 38 Openbaarheid
De behandeling is openbaar; het aantal toehoorders wordt door de voorzitter bepaald, afhankelijk
van de daarvoor beschikbare ruimte. De TUC kan om zwaarwichtige redenen tot een niet-openbare
behandeling besluiten.
Artikel 39 Aanvulling of wijziging aanklacht
Op grond van tijdens de behandeling blijkende feiten of omstandigheden kan de aanklacht door de
TUC worden aangevuld of gewijzigd. Indien de aangeklaagde als gevolg van de aanvulling/wijziging
aanmerkelijk in zijn verdediging zou worden geschaad, kan de zaak worden aangehouden. De
aanvulling/wijziging wordt de aangeklaagde schriftelijk verstrekt.
Artikel 40 De ondervraging
40.1 De aangeklaagde en/of diens gemachtigde wordt (worden) tijdens de behandeling uitsluitend
door de leden van de TUC ondervraagd.
40.2 De eventuele gemachtigde kan verzoeken aanvullende vragen te stellen. Aan dit verzoek
wordt voldaan, tenzij de vragen naar het oordeel van de TUC niet ter zake zijn.
40.3 Alvorens de behandeling wordt gesloten, wordt (worden) de aangeklaagde en/of diens
gemachtigde de gelegenheid gegeven tot verweer.
Artikel 41 Getuigen
41.1 De TUC roept de getuigen op die voor de beoordeling van de zaak van belang kunnen zijn.
41.2 a.
De aangeklaagde kan getuigen opgeven die alsdan eveneens zullen worden
opgeroepen.
b.
Indien hem daartoe naar het oordeel van de TUC de tijd heeft ontbroken, kan de aangeklaagde getuigen bij de behandeling meenemen.
41.3 De getuigen zijn verplicht naar waarheid te verklaren. De TUC wijst hen op deze verplichting.
Het afleggen van een verklaring in strijd met deze verplichting door leden van de NTTB is een
strafbare handeling als bedoeld in dit reglement. Getuigen zijn verplicht, indien en voor zover
de TUC dit verlangt, ter bevestiging van de juistheid van hun verklaringen de schriftelijke,
zakelijke samenvatting ervan met hun handtekening te bekrachtigen.
41.4 Met uitzondering van het bepaalde in het volgende lid kunnen getuigen uitsluitend tijdens de
behandeling van de zaak worden gehoord. Het verhoor geschiedt in tegenwoordigheid van de
aangeklaagde(n) en/of van diens gemachtigde. Zij worden in de gelegenheid gesteld aan de
getuigen vragen te stellen mits deze naar het oordeel van de TUC ter zake zijn. Van hun
verklaring wordt een schriftelijke, zakelijke samenvatting gemaakt.
41.5 Indien het echter van een getuige redelijkerwijze onmogelijk gevergd kan worden bij de
behandeling aanwezig te zijn, kan hij tevoren door de voorzitter of een door deze aan te wijzen
lid van de TUC worden gehoord. Het bepaalde in lid 3 is van overeenkomstige toepassing.
41.6 Van het verhoor wordt een schriftelijke, zakelijke samenvatting gemaakt die bij de stukken
wordt gevoegd.
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Artikel 42 Opschortende behandeling
Indien de TUC meent nadere gegevens nodig te hebben, kan zij in afwachting daarvan de behandeling opschorten dan wel, indien de behandeling al gesloten is, die opnieuw beginnen. Het bepaalde
in art. 40 lid 3 is ook van toepassing op de nadere gegevens.
Artikel 43 Samenvatting behandeling
Van de behandeling wordt een zakelijke samenvatting gemaakt, die door de voorzitter van de TUC
(meervoudige kamer) c.q. door het bij de behandeling betrokken lid van de TUC (enkelvoudige
kamer) wordt getekend.
Hoofdstuk 7 Straffen
Artikel 44 Sanctiepakket
Als straffen kunnen door de TUC worden opgelegd:
a.
schuldigverklaring zonder strafoplegging;
b.
berisping;
c.
geldboete tot een maximum van € 3.500,d.
schorsing voor een periode van maximaal 5 jaar;
e.
verbod om deel te nemen aan één of meer activiteiten van de NTTB of een of meerdere lidverenigingen voor een periode van maximaal 3 jaar;
f.
verbod om één of meer aan rechten van leden uit te oefenen voor een periode van maximaal 3
jaar;
g.
ontzetting uit het lidmaatschap;
h.
uitsluiting van een lid-vereniging, een team of een lid van deelneming aan één of meer
bindende wedstrijden te noemen in het Competitiereglement;
i.
uitsluiting van een lid-vereniging, een team of een lid van deelneming aan in het Toernooi- en
Wedstrijdreglement genoemde wedstrijden en evenementen;
j.
het verbod bij bepaalde wedstrijden toeschouwers toe te laten;
k.
ontzegging van het recht tot het spelen van wedstrijden in de eigen speelgelegenheid. Dit recht
kan maximaal een jaar ontzegd worden;
l.
tijdelijke of definitieve ontzegging van het recht tot het uitoefenen van één of meer functies in
de NTTB en/of een lid-vereniging. In geval van een zaak rond seksuele intimidatie geldt voor
deze ontzegging een maximale termijn van 10 jaar;
m. dienstverlening binnen de NTTB en/of zijn lid-verenigingen tot een maximum van 60 uur.
n.
de sancties als vermeld in het Dopingreglement
Artikel 45 Voorwaardelijk, gezamenlijk of voorlopig
45.1 De in art. 44 onder c, d, e, f, h, i, j, k, l en m genoemde straffen kunnen voorwaardelijk of
gezamenlijk worden opgelegd. Indien straffen gezamenlijk worden opgelegd, kan dit niet
worden uitgelegd als het meer dan éénmaal straffen ter zake van éénzelfde strafbare handeling.
45.2 De in art. 44 onder h, i, j, k, l en m genoemde straffen kunnen als voorlopige maatregel worden
opgelegd. Art. 24 lid 1 is van overeenkomstige toepassing.
45.3 Indien de geschorste een natuurlijk persoon is en geschorst is voor deelname aan
wedstrijden mag hij ook niet optreden als manager, coach, trainer of teambegeleider bij
wedstrijden. In bijzondere gevallen kunnen andere met de aanleiding van de schorsing
verband houdende rechten worden ontzegd en/of ontnomen.
45.4 Indien de geschorste een lid-vereniging is geldt gedurende de schorsingstermijn dat geen
enkel team van die vereniging wedstrijden mag spelen die onder de vlag van de NTTB
vallen. In beginsel mag een lid van de geschorste vereniging geen functie binnen de NTTB
vervullen, tenzij anders bepaald.
45.5 Tenzij de Tuchtcommissie of Commissie van Beroep anders heeft bepaald, blijft de
betrokkene gehouden om tijdens de schorsing de verplichtingen die volgens artikel 9, 10 en
11 van het Algemeen Reglement uit het lidmaatschap voortvloeien na te komen.
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45.6 In geval van een zaak rond seksuele intimidatie kan bij het bepalen van (de hoogte van) de
sanctie 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.
45.7 Indien de ernst van de voorliggende tuchtzaak en/of de belangen van degene die aangifte
deed daartoe aanleiding geven, kunnen naast en/of aansluitend aan de op te leggen
sanctie(s) nadere voorwaarden worden opgelegd het gedrag van de veroordeelde
betreffende, gedurende de duur van de straftermijn en/of gedurende een (nader) op te
leggen proeftijd. Eenzelfde bevoegdheid komt toe aan de aanklager bij het doen van een
schikkingsvoorstel.
Artikel 46 Voorwaarden
Handelingen in strijd met een bepaalde voorwaarde zijn strafbare handelingen in de zin van
hoofdstuk 2 van dit reglement.
Artikel 47 Voorwaardelijke straf
De beslissing of een voorwaardelijk opgelegde straf alsnog onvoorwaardelijk zal zijn, berust bij de
TUC.
Hoofdstuk 8 Uitspraak TUC
Artikel 48 Oordelen naar recht en billijkheid
De TUC oordeelt naar recht en billijkheid.
Artikel 49 Termijn van uitspraak
De TUC doet zo spoedig mogelijk nadat de zaak aanhangig is gemaakt uitspraak. De TUC
bevordert een voortvarende behandeling van de zaak, met dien verstande dat de behandeling,
inclusief eventueel beroep, in beginsel binnen vijf maanden is afgerond.
Artikel 50 De uitspraak
50.1 De TUC grondt haar beslissing uitsluitend op verklaringen en stukken genoemd in dit reglement.
50.2 Indien de TUC de aanklacht gegrond acht, bepaalt zij of en zo ja welke straf of straffen aan de
aangeklaagde wordt of worden opgelegd en indien van toepassing de duur van de straf en de
activiteiten of functies waarvoor deze wordt opgelegd.
50.3 De uitspraak bevat een korte aanduiding van de gronden waarop zij berust. In geval de
uitspraak mondeling wordt gegeven, wordt deze aanduiding vermeld in de schriftelijke,
zakelijke samenvatting van de behandeling. De mondelinge uitspraak wordt schriftelijk
bevestigd.
50.4 De voorzitter van de TUC geeft een door de TUC genomen beslissing zo spoedig mogelijk,
doch uiterlijk binnen één week na haar uitspraak, schriftelijk door aan alle belanghebbenden
via het Bb dat voor onmiddellijke doorzending zorgdraagt.
50.5 Het HB draagt er zorg voor dat de uitspraken van de TUC in de officiële mededelingen van de
NTTB worden gepubliceerd, overeenkomstig de door de TUC opgestelde tekst.
50.6 In de uitspraak worden de anonimiseringsrichtlijnen volgens de uitspraken van het College
Bescherming Persoonsgegevens gehanteerd.
Hoofdstuk 9 Commissie van Beroep
Artikel 51 Samenstelling, benoeming en ontslag
Op grond van art. 27 van de Statuten benoemt de BR een CvB als vaste commissie. De CvB wordt
samengesteld en de leden van de CvB worden benoemd en ontslagen conform hetgeen
dienaangaande in art. 27 van de Statuten en art. 29 van het Algemeen Reglement is bepaald. De
CvB wijst uit haar midden een plaatsvervangend voorzitter aan.
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Artikel 52 Beroep
52.1 Beroep als bedoeld in art. 16 tegen een uitspraak van de TUC staat uitsluitend open bij de
CvB.
52.2 Beroep kan worden ingesteld binnen een maand nadat het Bb de uitspraak van de TUC aan
de betrokkenen heeft doorgezonden.
52.3 Het beroepschrift moet de gronden tot het instellen van het hoger beroep bevatten.
Artikel 53 Wie in beroep kunnen gaan
Zowel degene die aangifte deed, als bedoeld in art. 19, als de aangeklaagde kan in beroep gaan.
Artikel 54 Het beroepschrift
54.1 Het beroepschrift moet worden toegezonden aan het Bb dat hierop de datum van ontvangst
aantekent. Binnen twee werkdagen na ontvangst van het beroepschrift draagt het Bb zorg voor
doorzending aan de voorzitter van de CvB en stuurt het een ontvangstbevestiging aan de
inzender. Een afschrift van het beroepschrift wordt toegezonden aan de voorzitter van de TUC.
Het beroepschrift wordt door het Bb zovele malen vermenigvuldigd als de voorzitter van de
CvB wenselijk acht.
54.2 Degene die beroep wenst in te stellen, kan hiertoe aan een door hem schriftelijk gemachtigde
persoon opdracht verstrekken en is bevoegd zich door deze tijdens de behandeling van zijn
beroep te laten bijstaan.
54.3 De bepalingen in de art. 19 lid 4, 29 en 30 zijn van overeenkomstige toepassing bij beroepszaken.
Artikel 55 Opschorting straf
Door het instellen van beroep wordt de uitvoering van een door de TUC uitgesproken schorsing of
maatregel opgeschort, tenzij de CvB anders bepaalt.
Artikel 56 Werkwijze
56.1 De behandeling van een aanhangig gemaakt beroep geschiedt door de voorzitter en ten
minste twee door hem aan te wijzen leden.
56.2 De CvB verricht haar onderzoek geheel zelfstandig en regelt zelf haar werkzaamheden.
56.3 De art. 15 lid 2, 17, 18 en 21 en de hoofdstukken 6, 7 en 8 zijn voor de CvB van overeenkomstige toepassing.
Hoofdstuk 10 Uitspraak CvB
Artikel 57 Oordelen naar recht en billijkheid
De CvB oordeelt naar recht en billijkheid.
Artikel 58 De uitspraak
58.1 De CvB verklaart een beroep niet ontvankelijk, indien dit naar haar oordeel niet voor behandeling in aanmerking komt.
58.2 De CvB kan de uitspraak van de TUC bevestigen, wijzigen, ongedaan maken of terugverwijzen
naar de TUC.
58.3 De uitspraak van de CvB is niet vatbaar voor hoger beroep.
Hoofdstuk 11 Slotbepalingen
Artikel 59 Kosten
59.1 De kosten die door de TUC of de CvB met betrekking tot de behandeling van een tucht- c.q.
beroepszaak worden gemaakt, kunnen worden verhaald op de in het ongelijk gestelde partij.
59.2 Tot de kosten wordt niet gerekend het eventuele honorarium van een door partijen
aangezochte advocaat of gemachtigde.
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Artikel 60 Schadeloosstelling
Indien een uitspraak van de TUC of van de CvB tot gevolg heeft dat een eerder door een orgaan
gedane uitspraak geheel of gedeeltelijk wordt vernietigd of gewijzigd, kan daaraan geen recht op
schadeloosstelling worden ontleend, terwijl evenmin aanspraak kan worden gemaakt op het
overspelen van wedstrijden in de competities of in evenementen.
Artikel 61 Herziening
61.1 Een ieder aan wie een tuchtmaatregel is opgelegd waartegen geen beroep meer openstaat,
kan gehele of gedeeltelijke herziening daarvan verzoeken op grond van feiten of omstandigheden, die bij de behandeling niet bestonden of niet ter kennis van TUC respectievelijk
CvB waren gekomen. Als een dergelijk feit geldt ook de omstandigheid, dat een opgelegde
tuchtmaatregel niet binnen vijf jaren is tenuitvoergelegd, tenzij de aard van de
tuchtmaatregel, de specifieke omstandigheden van degene die om herziening verzoekt, of
belangen van de in artikel 3 genoemde personen, verenigingen en organen in redelijkheid
aan herziening in de weg staan.
61.2 Het verzoek tot herziening moet schriftelijk worden ingediend bij de voorzitter van de
commissie die het laatst uitspraak heeft gedaan, onder overlegging van de beslissing waarvan
herziening wordt verzocht. Het verzoek dient een nauwkeurige opgave te bevatten van de
nieuwe feiten en omstandigheden waarop het is gegrond alsmede van de bewijsstukken
daarvan.
61.3 De voorzitter gaat eerst na of de juistheid van de feiten en omstandigheden waarop het
verzoek is gegrond voldoende is respectievelijk kan worden aangetoond en zo ja, of
aannemelijk is dat geen of een lichtere tuchtmaatregel zou zijn opgelegd indien die feiten en
omstandigheden bij de behandeling bekend waren geweest.
61.4 Als nieuwe feiten en/of omstandigheden bekend worden, stelt de voorzitter de zaak ter
hernieuwde behandeling in handen van zijn commissie.
61.5 Het bepaalde in de hoofdstukken 6, 7 en 8 is op de hernieuwde behandeling zoveel mogelijk
van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat getuigen slechts zullen worden
gehoord indien en voor zover de voorzitter van de commissie dit ter beoordeling van de nieuwe
feiten en omstandigheden wenselijk acht.
61.6 Tegen de op het herzieningsverzoek gegeven uitspraak staat geen beroep open.
Artikel 62 Tenuitvoerlegging
62.1 De in art. 3 genoemde personen, verenigingen en organen zijn, ieder binnen de kring van hun
bevoegdheden, verplicht er zorg voor te dragen resp. er op toe te zien dat opgelegde
tuchtmaatregelen worden uitgevoerd en nageleefd.
62.2 Het niet nakomen van deze verplichting is een strafbare handeling als bedoeld in dit reglement.
Artikel 63 Ontoereikend reglement
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslissen de TUC en de CvB ieder op haar
gebied.
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