
 
 

 

Aan Bondsraad 
Van Bondsbestuur 
Datum 16 maart 2018 
Onderwerp Toelichting op wijzigingen Tuchtreglement KNBSB 
 
 
Inleiding  
Voor u ligt een nieuwe versie van het Tuchtreglement van de KNBSB. In deze nieuwe versie zijn een aantal 
voorstellen gedaan. In deze memo lichten we die kort toe. 
 
Voorstel over matchfixing 
De KNBSB wil een overeenkomst afsluiten met het Instituut Sportrechtspraak (ISR) om, naast de reeds uitbestede 
behandeling van doping en seksuele intimidatiezaken, ook de behandeling van eventuele matchfixingzaken bij 
hen onder te brengen. Dit moet enerzijds in de Statuten worden vastgelegd. Maar dit vereist ook wat 
toevoegingen aan het Tuchtreglement. Die toevoegingen zijn in deze nieuwe versie verwerkt. 
 
Voorstellen voor wijzigingen 
Daarnaast zijn er een aantal wijzigingsvoorstellen. In het kort zetten we die voor u op een rij: 

1. Voorstel tot maximering van een voorlopige schorsing. Zie artikel 18. 
2. Voorstel tot uitbreiding van de lijst met op te leggen straffen aan een natuurlijk persoon. Zie artikel 22. 
3. Voorstel tot schrappen van de mogelijkheid om een waarborgsom in te stellen. Zie hoofdstuk 6. 
4. Voorstel tot wijzigingen bij het aanhangig maken van een strafzaak. Zie artikel 16 en onderstaande 

toelichting. 
 
Toelichting op wijzigingsvoorstel aanhangig maken strafzaak 
Voor aanvang van seizoen 2017 is een nieuwe versie van het Tuchtreglement KNBSB in gebruik genomen. Tijdens 
het seizoen is hier volop ervaring mee opgedaan. Helaas heeft dit nieuwe Tuchtreglement ertoe geleid dat 
afgelopen seizoen een aantal zaken op procedurele gronden zijn geseponeerd. Dat kan en mag natuurlijk niet de 
bedoeling zijn.  
 
Waarop is het in 2017 mis gegaan?  
De belangrijkste wijziging in het Tuchtreglement waarop zaken tijdens seizoen 2017 ‘mis’ zijn gegaan (= 
uitspraken CS zijn vernietigd) is het feit dat er ten aanzien van het aanhangig maken van een strafzaak twee 
handelingen door een scheidsrechter moeten worden verricht:  

1. een aantekening op het digitale wedstrijdformulier (DWF) maken EN 

2. het Rapport van de Scheidsrechter (RvdS) invullen en aan de gedaagde overhandigen.  

 
Tijdens seizoen 2017 zijn een aantal zaken geseponeerd, omdat slechts voldaan was aan een van beide 
bovengenoemde punten. 
 
In deze nieuwe versie van het Tuchtreglement doen we voorstellen om deze kwestie te ‘repareren’. 
 
Informatievoorziening 
Omdat het Tuchtreglement een document is dat lang niet door alle leden volledig wordt gelezen en begrepen, 
werkt het Bondsbureau momenteel aan twee verbeteringen qua informatievoorziening: 

1. Eenvoudig stappenplan bij een strafzaak (document met korte stapsgewijze uitleg van de procedure). 
2. Korte animatiefilm met stapsgewijze uitleg van de procedure. 

 
Vraag aan Bondsraad 
Wij vragen de Bondsraad akkoord te gaan met de voorstellen in het nieuwe Tuchtreglement. 


