Uitspraak Commissie van Beroep Strafzaken in de zaak 2021-27
Procedure
Op 22 augustus 2021 is gedaagde door de scheidsrechter uit de wedstrijd gestuurd. Hiervan is
aantekening gemaakt op het wedstrijdformulier met de omschrijving “umpire beledigen”. Op 23
augustus 2021 is een rapport van de scheidsrechter ingezonden. Uit de stukken blijkt niet dat dit
rapport aan gedaagde is gestuurd.
De Commissie Strafzaken (hierna: “CS”) heeft acht geslagen op deze stukken en gedaagde het recht
ontzegd deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het tweede heren honkbal
team van de vereniging van gedaagde 2 wedstrijden onvoorwaardelijk heeft gespeeld. [1]
De miscommunicatie binnen de CvBS heeft de behandeling van deze zaak langere tijd op zich laten
wachten.
Verweer
Gedaagde voert als verweer dat hij geen kennis heeft kunnen nemen van het rapport van de
scheidsrechter en zich dus niet heeft kunnen verweren. Voorts geeft gedaagde aan dat hij zich niet
schuldig heeft gemaakt aan de verweten gedraging.
Oordeel Commissie van Beroep Strafzaken
Artikel 16 lid 6 onder b van het tuchtreglement vermeldt dat indien het rapport van de
scheidsrechter niet direct na afloop van de wedstrijd aan gedaagde of zijn vereniging is overhandigd,
de secretaris van de CS de rapportage aan de gedaagde stuurt en hem/haar een verweertermijn gunt
van 48 uur. Uit de stukken blijkt niet dat deze procedure is gevolgd. Gedaagde geeft aan dat hij het
verweerschrift niet heeft ontvangen.
Bovengenoemd artikel waarborgt dat de gedaagde weet wat hem wordt verweten, zodat hij/zij
daartegen verweer kan voeren. Hoor en wederhoor is een essentieel onderdeel van het
tuchtreglement waar in beginsel niet van kan worden afgeweken. De CS heeft dit ten onrechte – en
ongemotiveerd – wel gedaan. Reeds om die reden dient de uitspraak van de CS te worden vernietigd.
In dergelijke gevallen wordt de zaak in beginsel terugverwezen naar de CS, zodat de CS op basis van
een correcte procedure een uitspraak kan doen. Gezien het tijdsverloop, de geringe ernst van de
verweten gedraging (indien die al kan worden bewezen) komt de CvBS echter tot het oordeel dat de
zaak dient te worden geseponeerd.

[1]

De CvBS begrijpt dat de CS met “onvoorwaardelijk heeft gespeeld” bedoeld heeft dat de straf
onvoorwaardelijk is opgelegd.

Uitspraak
De Commissie van Beroep Strafzaken vernietigt de uitspraak en seponeert de zaak.

Kosten € 0,00
Beslist op 9 januari 2022 door: mr. A. Stevens (voorzitter), N.A.J. van de Kamer (secretaris) en de
leden mr. Th. Felix, S.A. Nijpels en W. P. van Geijlswijk.
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Voorzitter

