
 

 

 

Uitspraak CvBS inzake 2018-42 

Inleiding 

De CS heeft appellant het recht ontzegd op deelname aan twee (2) bindende wedstrijden voor 
aanmerkingen (herhaaldelijk) op de leiding. Appellant heeft (ongemotiveerd) beroep ingesteld tegen 
die beslissing. Daarbij heeft appellant niet om een mondelinge behandeling verzocht. 

Gronden 

Appellant heeft geen (nadere) gronden aangevoerd tegen de beslissing van de CS. Sterker, op 9 juli 
20018 heeft appellant de CvBS laten weten – zakelijk weergegeven – dat hij zich inmiddels had 
neergelegd bij de door de CS opgelegde sanctie. Appellant heeft daarbij aangegeven dat hij ervan uit 
gaat dat de door de CS opgelegde straf direct zal ingaan.  

Overwegingen 

Een door de CS bestrafte speler heeft het recht om beroep aan te tekenen tegen die beslissing. Dat 
geldt in beginsel ook als het beroep bij voorbaat kansloos is of lijkt. Een appellant dient zich echter 
wel te realiseren, dat de door de CS opgelegd sanctie niet automatisch als maximale sanctie in hoger 
beroep geldt. De CvBS beoordeelt de zaak zelfstandig en volledig. Zij kan in hoger beroep dus ook 
een hogere straf opleggen.  

Het is verder niet aan de appellant om te bepalen of en wanneer het door hem ingestelde beroep 
behandeld zal worden of gevolgen heeft. De CvBS neemt een beroep in behandeling en beslist 
daarop op de wijze die haar goeddunkt, vanzelfsprekend met inachtneming van de wet het 
tuchtreglement. Een eenmaal ingesteld beroep kan in ieder geval niet door appellant worden 
ingetrokken. Dat is in het tuchtreglement bepaald.  

De door de CS opgelegde sanctie wordt zoals gezegd door appellant aanvaard. De CvBS gaat daarin 
mee. Maar opgemerkt zij, dat de CvBS een straf van twee (2) wedstrijden – voor het ‘herhaaldelijk’ 
maken van aanmerkingen – plus één (1) wedstrijd – in verband met recidive – ook passend zou 
hebben gevonden.  

Beslissing 

De CvBS bekrachtigt de beslissing van de CS van 29 juni 2018   

Kosten 

€ 160,-- 

 



 

 

 

 

Behandeld en beslist op 13 juli 2018 door: mr. S.M.  van Elst (voorzitter), N.A.J.  van de Kamer 
(secretaris) en de leden W.P. van Geijlswijk, J.J.  Gieskens, S.M. Nypels en mr. A. Stevens.   

 

mr. S.M. van Elst 

Voorzitter 


