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1. Inleiding 
Het huidige Tuchtreglement is een werkbaar, maar statisch reglement.  

Het is binnen deze regelgeving niet mogelijk om experimenten uit te voeren die horen bij een innovatieve sportbond.  

Voorbeelden zijn de invoering van een Ordemaatregel (het verwijderen van een deelnemer aan een wedstrijd zonder verder 
strafproces, behalve bij recidive). Ook mogelijkheden tot alternatieve strafafdoening (bijvoorbeeld inzet bij clinics of 
ledenwerving) in plaats van een omschreven straf behoort niet tot de mogelijkheden. Ook zal het uitwerken van nieuwe 
spelvormen kunnen leiden tot experimenten inclusief het opdoen van ervaring met aangepaste procedures, strafsoorten en 
strafmaten. 

Na evaluatie kan de bestaande regelgeving worden aangepast met als meerwaarde dat met die aanpassing dan al ervaring is 
opgedaan.  

2. Voorstel  

Voorstel nieuw ‘Slotartikel’ (Artikel 32) om innovatie / pilots mogelijk te maken. 

Artikel 32 ‘Slotartikel’ (nieuw): 
In gevallen waarin dit Tuchtreglement niet voorziet, beslist de Bondsraad.  
De Bondsraad kan om redenen van onderzoek naar innovatie van dit reglement - onder nauw omschreven voorwaarden - 
afwijken van artikelen in dit Tuchtreglement ten behoeve van het houden van een experiment of pilot.  
Deze afwijking wordt alleen toegepast als de reguliere procedure tot reglementsaanpassing ten aanzien van het 
voorgenomen experiment niet volstaat. 

Detaillering van de genoemde ‘nauw omschreven voorwaarden’: 
Voorwaarden tot het toestaan van een afwijking om voorgenomen innovatie mogelijk te maken zijn in ieder geval: 
1. Er is een pilot of plan van aanpak dat tenminste de volgende onderdelen bevat: 

a. Doel; 
b. Middel; 
c. Beoogd resultaat. 

2. Er is een looptijd met start- en einddatum; 

3. Er is een werkwijze beschreven die de instemming heeft van de CS en CvBS en die waarborgt dat gegevens worden 

bijgehouden ten behoeve van een (tussen-)evaluatie; 

4. Er is een werkwijze beschreven met een mogelijkheid voor tussentijdse evaluatie inclusief een procedure indien 

voortijdig afbreken van het experiment noodzakelijk is; 

5. Er wordt door de Bondsraad een procesbewaker en/of een commissie benoemd, die verantwoordelijk is voor het proces 

en de uitvoering van de hier genoemde voorwaarden;  

6. Er wordt ten behoeve van een (tussentijdse) evaluatie door de procesbewaker en/of een commissie een schriftelijk 
verslag uitgebracht met als minimale inhoud: 

a.  De resultaten op de onderdelen genoemd in punt 1; 
b. Eventuele resultaten van tussentijdse evaluatiemomenten; 
c. De bevindingen van de evaluatiedeelnemers; 
d. Een advies over stopzetting (alleen bij tussentijdse evaluatie), verlenging, aanpassing en/of onderbrenging van 

het experiment in bestaande regelgeving; 
7. De eindevaluatie wordt binnen een afgesproken tijd na einde looptijd ter beschikking gesteld aan het orgaan dat de 

afwijking van het Tuchtreglement toestond.  


