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Tuchtreglement van Reddingsbrigade Nederland, zoals vastgesteld door de Algemene 57 
Vergadering op 30 november 2013 te Almere. 58 
 59 
Artikel 1  Begripsbepalingen 60 
In dit reglement wordt verstaan onder: 61 
RN   Reddingsbrigade Nederland  62 
Bondsbestuur  Het bestuur van RN 63 
CvB   Commissie van Beroep  64 
TUC   Tuchtcommissie, de bij dit reglement ingestelde commissie 65 
Vereniging Een vereniging zoals bedoeld in artikel 4 van de Statuten 66 
 RN- instantie Een commissie of orgaan waaraan door de statuten of reglementen  67 

van RN bepaalde bevoegdheden worden toegekend. 68 
Overtreding  Gedrag als bedoeld in artikel 11 69 
Wedstrijd Wedstrijden georganiseerd door RN, een RN-instantie, door een organisatie 70 

waarbij RN is aangesloten of door een lid van RN 71 
Schorsing Verval van rechten, verbonden aan het lidmaatschap met uitzondering van het 72 

recht zich te verweren 73 
Gedaagde Een lid tegen wie een zaak aanhangig is gemaakt 74 
Appellant Gedaagde die in beroep gaat tegen de uitspraak van de TUC 75 
ILS International Life Saving Federation 76 
ILSE International Life Saving Europe 77 
 78 
HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN 79 
 80 
Artikel 2 Tuchtrechtspraak 81 
1. De tuchtrechtspraak binnen RN geschiedt uitsluitend krachtens het bepaalde in dit reglement, 82 

behoudens het recht van verenigingen zelfstandig tuchtmaatregelen aan hun leden op te 83 
leggen. 84 

2. Aan de tuchtrechtspraak ingevolge dit reglement zijn onderworpen: 85 
a) De verenigingen en hun leden. 86 
b) Het bestuur van RN, de commissies van RN en de leden daarvan. 87 

3. De tuchtrechtspraak van de KNBRD geschiedt zowel door de Tuchtcommissie (TUC) en de 88 
Commissie van Beroep (CvB) van de KNBRD als door de Tuchtcommissie en de Commissie 89 
van Beroep van het Instituut Sportrechtspraak, op de wijze zoals is vermeld in artikel 6.a 90 
respectievelijk 6.b van de Statuten. 91 

4. In dit reglement wordt alleen de tuchtrechtspraak door de TUC en door de CvB van de KNBRD 92 
geregeld, zoals vermeld in artikel 6.a van de statuten. 93 

5. Dit reglement is niet van toepassing op de tuchtrechtspraak door het Instituut Sportrechtspraak, 94 
zoals vermeld in artikel 6.b van de statuten. 95 

 96 
Artikel 3 Wijziging van dit reglement 97 
De bepalingen van dit reglement kunnen uitsluitend worden gewijzigd bij besluit van de Algemene 98 
Vergadering van RN. 99 
 100 
Artikel 4 Bevoegdheid 101 
1. De bevoegdheid tot het uitoefenen van de tuchtrechtspraak met betrekking tot de in artikel 11 102 

lid 1 vermelde overtredingen geschiedt door de TUC en de CvB. 103 
2. De TUC en de CvB vervullen hun taak onafhankelijk van elkaar. 104 
3. Het Bondsbestuur is bevoegd een door de ILS, ILSe of een buitenlandse zusterorganisatie 105 

  opgelegde straf in Nederland ten uitvoer te leggen. 106 
 107 
 108 
HOOFDSTUK 2 TUCHTRECHTELIJKE ORGANISATIE 109 
 110 
Artikel 5 Tuchtcommissie 111 
1. De TUC bestaat uit minimaal drie en maximaal vijf leden. 112 
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2. De leden van de TUC worden, uit een door het Bondsbestuur op te maken voordracht, voor een 113 
periode van drie jaar gekozen door de Algemene Vergadering. De voorzitter van de TUC wordt 114 
in functie gekozen. Na verloop van deze periode kan herbenoeming plaatsvinden. 115 

3. De gekozen leden hebben zitting vanaf de dag volgende op de Algemene Vergadering, waarin 116 
zij gekozen zijn tot en met de dag in het 3

e
 opeenvolgende jaar, waarop de Algemene 117 

Vergadering wordt gehouden. Zij treden af volgens een door de voorzitter van de betreffende 118 
commissie op te maken rooster. Voor de leden van de commissie, die een zaak behandelen, 119 
duurt de zittingperiode voort totdat in die zaak een uitspraak is gedaan. 120 

4. Wanneer ten gevolge van een tussentijds aftreden het aantal leden van de commissie minder 121 
dan drie bedraagt, is het Bondsbestuur bevoegd, in overleg met en op verzoek van de 122 
betreffende commissie, één of meer leden ad interim te benoemen, welke benoeming uitsluitend 123 
geldig is tot de eerstvolgende Algemene Vergadering.  124 

5. De TUC wijst uit hun midden een plaatsvervangend voorzitter en een secretaris aan 125 
6. Bij tussentijds aftreden van de voorzitter benoemen de overige leden een waarnemend 126 

voorzitter. De plaatsvervanging geschiedt tot aan de eerstvolgende Algemene Vergadering.  127 
7. Tot op de Algemene Vergadering kan ieder lid van deze vergadering kandidaten voorstellen 128 

voor aftredende leden van de TUC. Kandidaten dienen meerderjarig te zijn en lid van RN. 129 
8. Het lidmaatschap van de TUC eindigt: 130 

a) Door beëindiging van het lidmaatschap als bedoeld in artikel 7 van de Statuten. 131 
b) Wanneer het lid niet wordt herkozen 132 
c) Door bedanken 133 

9. De behandeling van een zaak dient door drie leden van de TUC te worden uitgevoerd, een 134 
kamer genaamd. 135 

10. Indien een behandeling van een zaak door een kamer geschiedt, spreekt de kamer recht als 136 
TUC. 137 

 138 
Artikel 6 Commissie van Beroep  139 
1. De CvB bestaat uit minimaal drie en maximaal vijf leden. 140 
2. De leden van de CvB worden, uit een door het Bondsbestuur op te maken voordracht, voor een 141 

periode van drie jaar gekozen door de Algemene Vergadering. De voorzitter en de secretaris 142 
van de CvB wordt in functie gekozen. Na verloop van deze periode kan herbenoeming 143 
plaatsvinden. 144 

3. De gekozen leden hebben zitting vanaf de dag volgende op de Algemene Vergadering, waarin 145 
zij gekozen zijn tot en met de dag in het 3

e
 opeenvolgende jaar, waarop de Algemene 146 

Vergadering wordt gehouden. Zij treden af volgens een door de voorzitter van de betreffende 147 
commissie op te maken rooster. Voor de leden van de commissie, die een zaak behandelen, 148 
duurt de zittingperiode voort totdat in die zaak een uitspraak is gedaan. 149 

4. Wanneer ten gevolge van een tussentijds aftreden het aantal leden van de commissie minder 150 
dan drie bedraagt, is het Bondsbestuur bevoegd, in overleg met en op verzoek van de 151 
betreffende commissie, één of meer leden ad interim te benoemen, welke benoeming uitsluitend 152 
geldig is tot de eerstvolgende Algemene Vergadering.  153 

5. Bij tussentijds aftreden van de voorzitter of de secretaris benoemen de overige leden van de 154 
CvB een plaatsvervangend voorzitter respectievelijk een plaatsvervangend secretaris. Een 155 
plaatsvervanging geschiedt slechts tot aan de eerstvolgende Algemene Vergadering. 156 

6. Tot op de Algemene Vergadering kan ieder lid van deze vergadering kandidaten voorstellen 157 
voor aftredende leden van de CvB. Kandidaten dienen meerderjarig te zijn en lid van RN. 158 

7. Het lidmaatschap van de CvB eindigt: 159 
a) Door beëindiging van het lidmaatschap als bedoeld in artikel 7 van de Statuten. 160 
b) Wanneer het lid niet wordt herkozen 161 
c) Door bedanken 162 

 163 
Artikel 7 Onverenigbaarheden 164 
1. De leden van de TUC en de CvB mogen niet aan de behandeling van een zaak deelnemen 165 

indien zij bij de zaak betrokken zijn, hetzij persoonlijk, hetzij door familie banden, hetzij als 166 
functionaris, hetzij als lid van een vereniging die bij de zaak betrokken is. 167 

2. Werknemers van RN kunnen geen lid zijn van de TUC.  168 
3. Leden van de TUC kunnen geen lid zijn van de CvB, terwijl leden van de CVB geen lid kunnen 169 

zijn van de TUC. 170 
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 171 
Artikel 8 Kamers 172 
1. Tuchtcommissie 173 

a) De voorzitter van de TUC stelt kamers in, regelt de samenstelling daarvan, de verdeling van 174 
de werkzaamheden over de kamers en de frequentie van de zittingen, met inachtneming 175 
van het in dit reglement bepaalde. Voor de behandeling van een zaak wordt een kamer 176 
aangemerkt als de TUC. 177 

b) Een kamer bestaat ofwel uit één lid, alsdan genoemd enkelvoudige kamer, ofwel uit ten 178 
minste drie leden, alsdan genoemd meervoudige kamer.  179 

c) Een kamer is vrij in het bepalen van de te volgen procesgang, met inachtneming van de bij 180 
dit reglement bepaalde en de door de voorzitter van de TUC in overleg met de overige 181 
leden uitgevaardigde richtlijnen. 182 

d) Straf- en klachtzaken worden in beginsel behandeld door een enkelvoudige kamer, tenzij 183 
naar het oordeel van de voorzitter van de TUC de zaak ongeschikt is voor behandeling en 184 
beslissing door één lid. Indien de voorzitter van de TUC tot het oordeel komt dat een zaak 185 
ongeschikt is voor behandeling door een enkelvoudige kamer, verwijst hij deze naar een 186 
meervoudige kamer. Indien het lid van een enkelvoudige kamer bij de behandeling van een 187 
zaak tot het oordeel komt dat de zaak naar zijn oordeel ongeschikt is voor verdere 188 
behandeling en beslissing door één lid, verwijst hij de zaak door naar een meervoudige 189 
kamer. De verwijzing kan geschieden in elke stand van de zaak. De verwezen zaak wordt 190 
voortgezet in de stand waarin zij zich bevindt. 191 

e) Straf- of klachtzaken tegen leden, (assistent)coaches of begeleiders van teams die 192 
uitkomen tijdens wedstrijden van RN of tegen besturen van verenigingen die uitkomen 193 
tijdens wedstrijden van RN worden door een meervoudige kamer behandeld. 194 

f) Tegen de beslissing van de voorzitter van de TUC om de zaak door een enkel- of 195 
meervoudige kamer te laten behandelen, of tegen de beslissing van het lid van een 196 
enkelvoudige kamer om de zaak te laten behandelen en beslissen door een meervoudige 197 
kamer staat geen beroep open. 198 

2. Commissie van Beroep 199 
a) De CvB is vrij in het bepalen van de te volgen procesgang, met inachtneming van de bij dit 200 

reglement bepaalde en de door de CvB uit te vaardigen richtlijnen. 201 
b) Om tot een uitspraak te kunnen komen, dienen tenminste drie leden van de CvB aan de 202 

vergadering te hebben deelgenomen. 203 
 204 

Artikel 9 Taken 205 
1. De voorzitter van de TUC en de CvB zijn belast met de algehele leiding. 206 
2. De secretarissen van de TUC en de CVB zijn verantwoordelijk voor het verzenden van 207 

afschriften van de uitspraken, het publiceren van de uitspraken en het bijhouden van een 208 
register van uitspraken. 209 

3. De secretarissen van de TUC en de CvB kunnen de administratieve verwerking van zaken 210 
delegeren aan het Landelijk Bureau. Deze verwerking geschiedt in overleg met de directeur van 211 
het Landelijk Bureau. 212 

 213 
Artikel 10 Bevoegdheden TUC en CvB 214 
1. De TUC is bevoegd kennis te nemen van alle overtredingen als bedoeld in artikel 11 lid 1.  215 
2. De TUC is niet bevoegd kennis te nemen van een overtreding van een lid ter zake waarvan 216 

reeds door de ILS, ILSe of een buitenlandse zusterorganisatie van RN een straf is opgelegd. 217 
3. De CvB is bevoegd om in beroep kennis te nemen van zaken, welke overeenkomstig het 218 

bepaalde bij artikel 24 lid 2 niet door de TUC in behandeling zijn genomen. 219 
4. De leden van de TUC en de CvB ontvangen van RN geen andere vergoeding dan een 220 

tegemoetkoming in gemaakte reis-, verblijf- en administratiekosten. 221 
 222 
HOOFDSTUK 3 OVERTREDINGEN 223 
 224 
Artikel 11 Overtredingen 225 
1. Als overtreding in de zin van dit reglement wordt beschouwd elk handelen of nalaten dat een 226 

schending oplevert van: 227 
a) een bepaling in de statuten of in een reglement van RN, dit reglement daaronder begrepen 228 
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b) een besluit van een KNBRD instantie, uitvoeringsbesluiten daaronder begrepen  229 
(de bij sub a en b genoemde gevallen te noemen: “tuchtzaken”)  230 

c) de door het Bondsbestuur vastgestelde wedstrijdbepalingen, (dit geval te noemen: 231 
“strafzaak”)  232 

2. De TUC en de CvB van de KNBRD zijn niet bevoegd een overtreding van het Dopingreglement 233 
of een overtreding met betrekking tot seksuele intimidatie te berechten, nu deze berechting door 234 
de KNBRD is opgedragen aan het Instituut Sportrechtspraak. 235 

3. Tevens wordt als een overtreding aangemerkt: 236 
a) elk handelen of nalaten waarbij een lid zich jegens een ander lid of een KNBRD instantie niet 237 

gedraagt naar hetgeen door de redelijkheid en billijkheid wordt verlangd; 238 
b) een handelen of nalaten, waardoor de goede gang van zaken binnen RN wordt belemmerd, 239 

of waardoor de belangen van RN worden geschaad, in de meest ruime zin des woords. 240 
4. Tevens wordt als strafzaak aangemerkt laakbaar gedrag door een gedaagde voor, tijdens of na, 241 

maar in direct verband met een KNBRD activiteit in de meest ruime zin des woords. 242 
5. Onder overtreding wordt mede verstaan het niet, niet tijdig of in onvoldoende mate nakomen 243 

van verplichtingen. 244 
6. Iedere aangifte van een overtreding levert een aparte zaak op. 245 
  246 
 247 
Artikel 12 Voorafgaande bepalingen 248 
1. Overtredingen in de zin van dit reglement kunnen alleen worden gestraft krachtens een 249 

voorafgaande, daartoe strekkende bepaling in de statuten, reglementen of wedstrijdbepalingen, 250 
hetzij van RN, dan wel in een daartoe strekkend besluit van Bondsbestuur of van de TUC of de 251 
CvB. 252 

2. Indien de in artikel 12 lid 1 bedoelde bepalingen worden gewijzigd na het tijdstip waarop het feit 253 
is gedaan, worden de voor de gedaagde of appellant meest gunstige bepalingen toegepast. 254 

 255 
 256 
Artikel 13 Strafbaarheid 257 
1. Voor strafbaarheid van de in artikel 11 bedoelde overtredingen is opzet, schuld, nalatigheid of 258 

onzorgvuldigheid van de gedaagde of appellant vereist. 259 

2.  Een vereniging kan zelfstandig of mede tuchtrechtelijk verantwoordelijk worden gesteld voor 260 
een overtreding, die is begaan door een of meer van haar leden. 261 

3.  Tevens kan een vereniging, of kunnen bestuursleden van een vereniging tuchtrechtelijk 262 
verantwoordelijk worden gesteld indien een persoon van die vereniging die geen lid is van RN 263 
toch aan RN -activiteiten deelneemt en daarbij handelingen pleegt die volgens dit reglement 264 
grond opleveren voor het aanhangig maken van een zaak. Het in dit lid bepaalde vloeit uit het 265 
feit dat het niet is toegestaan personen die geen lid zijn van RN op enigerlei wijze te laten 266 
deelnemen aan activiteiten van RN tenzij het Bondsbestuur hiervoor uitdrukkelijk toestemming 267 
heeft gegeven. 268 

4.  Indien een vereniging toeschouwers toelaat tot een wedstrijd, zijn de bestuursleden van de 269 
vereniging naast de vereniging tuchtrechtelijk verantwoordelijk voor de volgens dit reglement 270 
strafbare handelingen van de toeschouwers indien de vereniging niet voldoende maatregelen 271 
heeft genomen om deze handelingen te voorkomen. De bestuursleden van een bezoekende 272 
vereniging zijn naast hun vereniging tuchtrechtelijk verantwoordelijk voor de in de vorige volzin 273 
bedoelde handelingen indien het supporters van hun vereniging betreft en zij niet voldoende 274 
maatregelen hebben genomen om deze handelingen te voorkomen.  275 

 276 
HOOFDSTUK 4 BIJZONDERE BEPALINGEN 277 
 278 
Artikel 14  279 
Een strafzaak tegen een deelnemer, vervanger, (assistent)coach of begeleider wordt automatisch 280 
aanhangig gemaakt door de diskwalificatie van de betrokkene tijdens de wedstrijd of door de aangifte 281 
van de Hoofdscheidsrechter ingeval van een overtreding in de zin van dit reglement welke overtreding 282 
in direct verband staat met de wedstrijd. De betrokkene is alsdan gedaagde. 283 
 284 
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Artikel 15  285 
Een tuchtzaak tegen het bestuur van een vereniging wordt aanhangig gemaakt door de aangifte van 286 
de Hoofdscheidsrechter of de organiserende instantie. Het bestuur is alsdan gedaagde. 287 
 288 
Artikel 16  289 
Ingeval van een tuchtzaak, is het secretariaat van de betrokken vereniging verantwoordelijk voor de 290 
doorgeleiding van de rapportage(s) respectievelijk de aangifte aan de gedaagde per aangetekend 291 
schrijven. De doorgeleiding voornoemd dient terstond na ontvangst door het secretariaat van de 292 
vereniging te geschieden. 293 
 294 
Artikel 17  295 
De gedaagde dient binnen veertien dagen na ontvangst van het secretariaat van de vereniging van de 296 
rapportage(s) en/ of de aangifte voormeld, een verweerschrift te deponeren bij de secretaris van de 297 
TUC. Het verweerschrift kan behalve per post in beginsel ook per fax of email worden ingediend, mits 298 
de identiteit van de betrokkene kan worden vastgesteld. 299 

 300 
Artikel 18  301 
Een tuchtzaak wordt mondeling behandeld, tenzij de gedaagde afziet van een mondelinge 302 
behandeling. Ingeval van een mondelinge behandeling stelt de voorzitter van de TUC dag, datum en 303 
uur vast waarop de mondelinge behandeling plaatsvindt. Deze vindt niet later plaats dan 21 dagen na 304 
ontvangst van de rapportage van de Hoofdscheidsrechter, respectievelijk de aangifte. 305 
 306 
Artikel 19  307 
Ingeval een tuchtzaak aanhangig is gemaakt tegen het bestuur van een vereniging vindt een 308 
mondelinge behandeling plaats voordat de eerste wedstrijd is gehouden volgend op de dag waarop de 309 
aangifte door de secretaris van de TUC is ontvangen. Indien het de TUC onmogelijk is om aan dit 310 
vormvereiste te voldoen, staat zulks een behandeling van de zaak niet in de weg. 311 
 312 
Artikel 20  313 
De mondelinge behandeling van een tuchtzaak geschiedt immer door een meervoudige kamer. 314 
 315 
Artikel 21  316 
De TUC bepaalt na sluiting van de beraadslagingen het moment waarop zij uitspraak zal doen. De 317 
gedaagde is verantwoordelijk voor het kennis kunnen nemen van de uitspraak, ook ingeval de 318 
gedaagde de mondelinge behandeling niet heeft bijgewoond. 319 
 320 
Artikel 22  321 
De bijdrage in de kosten van de mondelinge behandeling van de tuchtzaak wordt opgelegd aan de 322 
vereniging van de gedaagde en bedraagt €100,-. Ingeval wordt volstaan met een schriftelijke 323 
behandeling wordt aan de vereniging een bijdrage in de kosten van behandeling opgelegd van € 50,- 324 
 325 
Artikel 23  326 
Voor zover niet strijdig of afwijkend van de voorgaande bepalingen zijn de overige bepalingen van het 327 
Tuchtreglement van overeenkomstige toepassing. Indien een bepaling uit deze paragraaf strijdig of 328 
afwijkend is met een bepaling uit de overige hoofdstukken van dit reglement, dan prevaleert de 329 
desbetreffende bepaling uit deze paragraaf boven de bepaling(en) uit een ander hoofdstuk van dit 330 
reglement. 331 
 332 
HOOFDSTUK 5 HET AANHANGIG MAKEN VAN DE ZAAK/ UITSPRAAK 333 
 334 
Artikel 24 Het aanhangig maken van de zaak (algemeen) 335 

1.  Een zaak wordt aanhangig gemaakt door: 336 
a)  een aantekening van een Hoofdscheidsrechter op het proces-verbaal bij een bindende 337 

wedstrijd (strafzaak) 338 
b) een bij de TUC gedane aangifte door de Hoofdscheidsrechter; 339 
c) een bij de TUC gedane aangifte anderszins. 340 

2. De voorzitter van de TUC bepaalt of de TUC bevoegd is van de zaak kennis te nemen en of de 341 
zaak ontvankelijk is.  342 
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3. De TUC neemt een zaak niet in behandeling indien: 343 
a) de beweerde overtreding niet krachtens dit reglement strafbaar is gesteld; 344 
b) de beweerde overtreding niet binnen de vereiste termijn aanhangig is gemaakt. 345 

4. Ingeval van onbevoegdheid deelt hij de organiserende instantie of degene die aangifte heeft 346 
gedaan, zo spoedig mogelijk mee, dat de TUC niet bevoegd is de zaak in behandeling te 347 
nemen. Alsmede dat van deze beslissing beroep open staat bij de CvB. 348 

5. Indien de geringe ernst van het feit daartoe aanleiding geeft, is de voorzitter van de TUC 349 
bevoegd de zaak te seponeren of voorwaardelijk te seponeren. Indien binnen een jaar opnieuw 350 
een zaak aanhangig wordt gemaakt tegen dezelfde gedaagde zal de voorwaardelijke 351 
seponering kunnen gelden als strafverzwarende omstandigheden in de tweede zaak, 352 
onverminderd de bevoegdheid van de voorzitter ook de tweede zaak voorwaardelijk te 353 
seponeren. 354 

6. Indien tegen meer gedaagden ter zake van dezelfde overtreding zaken aanhangig zijn gemaakt, 355 
beslist de voorzitter of die zaken gezamenlijk of afzonderlijk zullen worden behandeld. 356 

 357 
Artikel 25 Het aanhangig maken van de zaak (strafzaak) 358 

1.  Een overtreding als bedoeld in dit artikel wordt aanhangig gemaakt door aangifte, nader 359 
omschreven in artikel 24 lid 1 Het formulier of de aangifte dient binnen 30 dagen op het 360 
Landelijk Bureau te zijn ingediend.  361 

2.  De aantekening op het proces verbaal of de aangifte (artikel 24 lid 1a&b) geldt als 362 
tenlastelegging. Het Landelijk Bureau draagt ervoor zorg dat binnen vijf dagen doorzending 363 
plaatsvindt naar de voorzitter van de TUC. 364 

3. Ingeval van een aangifte als bedoeld in artikel 24 lid 1a&b behoort de Hoofdscheidsrechter op 365 
het proces verbaal te vermelden: 366 
- de naam, de voornaam, het adres en de geboortedatum van de gedaagde alsmede de 367 

naam van de vereniging, waarbij de gedaagde lid is; 368 
- een omschrijving van de overtredingen die zich hebben voorgedaan tijdens of in verband 369 

met de wedstrijd. 370 
- de uitslag van de wedstrijd, dan wel de reden van het staken of het niet-doorgaan van de 371 

wedstrijd. 372 
4. De secretaris van de TUC zendt zo snel mogelijk en in ieder geval binnen zeven dagen, een 373 

exemplaar van de aangifte (volgens artikel 24 lid 1a&b) naar het secretariaat van de vereniging, 374 
waarvan de gedaagde lid is. Ook kan de TUC de Hoofdscheidsrechter binnen zeven dagen 375 
aanschrijven om schriftelijk een zienswijze op het gebeurde in te dienen.  376 

5. Binnen zeven dagen na ontvangst van het schrijven van de TUC, dient de hoofdscheidsrechter, 377 
de gedaagde of de gedaagde vereniging schriftelijk een zienswijze op het gebeurde in, bij de 378 
secretaris van de TUC, per adres het Landelijk Bureau. De vereniging van de gedaagde, indien 379 
de vereniging niet zelf gedaagde is, heeft het recht, of de plicht indien zij daartoe wordt verzocht 380 
door de TUC, een verklaring in te zenden binnen zeven dagen na ontvangst van het schrijven 381 
van de TUC, bij de secretaris van de TUC, per adres het Landelijk Bureau. Het niet (tijdig) 382 
indienen van de zienswijzen staat behandeling van de zaak niet in de weg.  383 

6. Ingeval van twijfel over het tijdig inzenden van de in dit artikel bedoelde formulieren en 384 
verklaringen, zal de in het poststempel vermelde datum beslissend zijn. 385 

7. Een gedaagde of de vereniging waarvan gedaagde lid is, indien de vereniging daartoe verzocht 386 
is door de TUC, die in gebreke blijft een verklaring als bedoeld in dit artikel in te zenden, wordt 387 
gestraft met een boete van €100,-. Indien het een Hoofdscheidsrechter betreft zal getracht 388 
worden het adres van deze Hoofdscheidsrechter te achterhalen, waarna er schriftelijk bij deze 389 
Hoofdscheidsrechter op zal worden aangedrongen alsnog een verklaring in te zenden. Indien 390 
de Hoofdscheidsrechter niet aan dit verzoek gevolg geeft, zal de desbetreffende commissie 391 
kunnen besluiten dat de Hoofdscheidsrechter zijn functie gedurende een bepaald aantal 392 
wedstrijden of een bepaalde periode niet langer zal mogen uitvoeren, danwel hem een boete 393 
opleggen van €100,-. 394 

 395 
Artikel 26  Het aanhangig maken van overige overtredingen  396 
1. Een tuchtzaak kan alleen aanhangig worden gemaakt door het bestuur tegen een gedaagde 397 

als bedoeld in dit reglement. 398 
2. Het aanhangig maken geschiedt door de aangifte als bedoeld in artikel 24 lid 1c. De aangifte 399 

dient binnen 30 dagen nadat de beweerde overtreding heeft plaatsgevonden, op het Landelijk 400 
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Bureau te zijn ingediend. Aangifte geschiedt door toezending van een schriftelijk stuk, met alle 401 
daarop betrekking hebbende bescheiden, in tweevoud, aan de secretaris van de TUC, per 402 
adres Landelijk Bureau van RN en dient met reden omkleed te zijn. Namelijk welke 403 
overtreding zou zijn gepleegd, alsmede door wie, waar en wanneer dit zou zijn geschied; 404 
voorts dienen de naam van degene die aangifte doet en van eventuele getuigen te worden 405 
opgegeven. 406 

3. De aangifte geldt als tenlastelegging. 407 
4. De secretaris zendt zo snel mogelijk en in ieder geval binnen zeven dagen, een exemplaar 408 

van de aangifte, met eventuele bijlagen naar de gedaagde.  409 
5. Ingeval van twijfel over het tijdig inzenden van de in dit artikel bedoelde stukken, zal de in het 410 

poststempel vermelde datum beslissend zijn. 411 
 412 
Artikel 27 Behandeling van de zaak 413 
1. Een zaak wordt schriftelijk of mondeling behandeld.  414 
2. Schriftelijke behandeling vindt plaats indien de voorzitter van oordeel is dat er voldoende 415 

bescheiden zijn om tot een oordeel te komen en de gedaagde geen verzoek tot mondelinge 416 
behandeling heeft gedaan. Uiterlijk 75 dagen (2,5 maand), nadat de zaak aanhangig is gemaakt 417 
dient de gedaagde een afschrift van de uitspraak te hebben ontvangen. 418 

3. Mondelinge behandeling vindt plaats: 419 
a) op verzoek van de gedaagde; een dergelijk verzoek dient te worden gedaan tegelijk met het 420 

indienen van een verklaring als bedoeld in artikel 25 lid 5. 421 
b) op last van de voorzitter. 422 

4. De voorzitter bepaalt de datum, plaats en tijd van behandeling, indien niet wordt volstaan met 423 
een schriftelijke afdoening. De secretaris stelt de gedaagde en degene die aangifte heeft 424 
gedaan hiervan in kennis en zendt een afschrift naar de vereniging waarvan de gedaagde lid is. 425 

5. Indien de gedaagde een vereniging is, dient deze zich te doen vertegenwoordigen door 426 
tenminste 2 bestuursleden, die daartoe, ingevolge haar statuten, bevoegd zijn dan wel door 427 
haar bevoegde bestuursleden gemachtigd zijn. 428 

6. Ter uitvoering van haar taak kan de TUC de medewerking vragen van alle KNBRD Instanties, 429 
KNBRD leden en door RN erkende verenigingen die verplicht zijn die medewerking te verlenen, 430 
hieronder wordt ook begrepen het optreden als getuige. 431 

7. Bij de opening van de zitting gaat de voorzitter na of de opgeroepen personen en/ of degenen 432 
die een vereniging vertegenwoordigen aanwezig zijn en de presentielijst hebben getekend. 433 

8.  a)  Indien de gedaagde niet verschenen is, gaat de TUC na of hij behoorlijk is geroepen.  434 
       Heeft geen behoorlijke oproeping plaatsgevonden of meent de TUC om een andere reden  435 
  dat uitstel van behandeling wenselijk is, dan stelt zij de behandeling uit, waarvan de  436 
  gedaagde schriftelijk in kennis wordt gesteld, terwijl de gedaagde vervolgens opnieuw 437 
  zal worden opgeroepen. 438 

b) Indien een door de TUC belangrijk gedachte getuige niet is verschenen kan de TUC 439 
bepalen dat de behandeling geheel of gedeeltelijk zal worden uitgesteld, in welk geval de 440 
gedaagde opnieuw zal worden opgeroepen. 441 

9. De TUC kan getuigen oproepen. Deze zijn verplicht te verschijnen tenzij zij van de voorzitter  442 
van de kamer, die de zaak behandelt, toestemming hebben verkregen op andere wijze een 443 
verklaring af te leggen. Een getuige die zonder toestemming niet verschijnt, kan worden gestraft 444 
met een boete van €100,-.  445 
 446 

10.    a)  Een getuige is verplicht om naar waarheid te verklaren, alsmede om, indien de  447 
  voorzitter dit verlangt, ter bevestiging van de juistheid van deze verklaring een   448 
 schriftelijke, zakelijke samenvatting ervan met diens handtekening te bekrachtigen. 449 

b)  De voorzitter wijst de getuige vooraf op deze verplichtingen. 450 
11. Tijdens de mondelinge behandeling kan de gedaagde zich voor eigen rekening laten 451 

vergezellen door getuigen en zich doen bijstaan door een wettelijk vertegenwoordiger indien het 452 
een minderjarige gedaagde betreft, en door een raadgever. De raadgever zal in de gelegenheid 453 
worden gesteld het woord te voeren, nadat de gedaagde en eventuele getuigen zijn gehoord. 454 
De gedaagde mag niet de beantwoording van bepaalde vragen overlaten aan zijn raadgever, 455 
noch de beantwoording laten afhangen van zijn toestemming. 456 

12. Gedurende de mondelinge behandeling van de zaak worden gedaagde en zijn raadgever in 457 
kennis gesteld van de zakelijke inhoud van alle bescheiden, zienswijzen en dergelijke, die op de 458 
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zaak betrekking hebben tenzij naar het oordeel van de voorzitter van de kamer gewichtige 459 
redenen zich daartegen verzetten. Dit oordeel dient te worden gemotiveerd en kan grond 460 
opleveren voor een beroep tegen de eindbeslissing. 461 

13. De TUC is vrij in het accepteren van bewijsmiddelen. 462 
14. De gedaagde heeft het recht de voorzitter van de kamer te verzoeken aan een getuige vragen 463 

te stellen met betrekking tot de zaak. 464 
15. De gedaagde behoeft niet te antwoorden op de aan hem gestelde vragen. Het staat de kamer 465 

vrij een dergelijke weigering uit te leggen zo zij wil. 466 
16. Gedaagde zowel als getuigen worden alleen tijdens de mondelinge behandeling ondervraagd. 467 
17. Op elk moment gedurende de behandeling kan de TUC, als zij van oordeel is dat de 468 

tenlastelegging kennelijk ongegrond of kennelijk niet een strafbare handeling betreft, beslissen 469 
dat verder geen gevolg wordt gegeven aan de tenlastelegging. Van deze beslissing wordt 470 
onverwijld schriftelijk kennis gegeven aan klager aan gedaagde. 471 

 472 
Artikel 28 Beraadslaging 473 
1. a)  De beraadslaging over de tenlastelegging geschiedt terstond na het sluiten van de 474 

behandeling. De beraadslaging vindt niet in het openbaar plaats. 475 
b) De commissie beslist met meerderheid van stemmen 476 

2. De commissie grondt haar uitspraken op de stukken en verklaringen waarvan de gedaagde 477 
heeft kennis kunnen nemen en/ of waarvan de zakelijke inhoud aan de gedaagde ter zitting is 478 
medegedeeld. 479 

3. a) Oordeelt de TUC de tenlastelegging ongegrond, dan spreekt zij tevens de aangeklaagde vrij. 480 

b) Oordeelt de TUC de tenlastelegging gegrond, dan bepaalt zij tevens de strafoplegging.  481 

c) Oordeelt de TUC de tenlastelegging gedeeltelijk gegrond, dan bepaalt zij welke overtreding 482 
is begaan en spreekt zij de gedaagde voor het overige vrij.  483 

d) Oordeelt de TUC de tenlastelegging feitelijk gegrond, doch is zij tevens van oordeel dat 484 
aangeklaagde geen enkel verwijt kan worden gemaakt, dan ziet zij af van strafoplegging.  485 

4. Bij het bepalen van de op te leggen straffen worden zo veel mogelijk in gelijksoortige zaken 486 
dezelfde maatstaven aangelegd. 487 

 488 
Artikel 29 Schorsing c.q. sluiting van de behandeling 489 
1. Indien de TUC meent hetzij ten tijde van de behandeling hetzij na de sluiting daarvan (doch voor 490 

de uitspraak) nadere gegevens nodig te hebben, kan zij in afwachting daarvan de behandeling 491 
schorsen, dan wel indien de behandeling al is gesloten, heropenen. 492 

2. Het in het vorige lid bepaalde is overeenkomstig van toepassing indien de CvB verwezen heeft 493 
overeenkomstig bepaalde bij artikel 34 494 

3. Indien de TUC meent ter beoordeling van de zaak alle benodigde gegevens te hebben 495 
verkregen sluit zij de behandeling, behoudens het bepaalde bij artikel 29 lid 1. 496 

 497 
Artikel 30 Uitspraak 498 
1. Na de sluiting van de zitting en na afloop van de beraadslagingen, doch uiterlijk binnen 20 499 

dagen na het sluiten van de behandeling, wordt de summiere inhoud bekend gemaakt. Tenzij 500 
de TUC besluit de behandeling op een volgende zitting voort te zetten of de uitspraak tot een 501 
later tijdstip te verdagen. De voorzitter van de kamer deelt in dat geval de gedaagde mee op 502 
welke wijze hij de uitspraak dient te vernemen. Alle termijnen beginnen te lopen vanaf het 503 
moment dat de gedaagde in de gelegenheid is geweest de uitspraak te vernemen, ongeacht of 504 
hij daadwerkelijk van deze gelegenheid gebruik heeft gemaakt. 505 

2. In de uitspraak wordt het volgende vermeld: 506 
- De tenlastelegging; 507 
- Of een overtreding bewezen is geacht en zo ja welke; 508 
- Voor welke overtreding(en) een straf is opgelegd; 509 
- Vanaf welke datum de straf zal worden ten uitvoer gelegd; 510 
- Welke eventueel door de vereniging van de betrokkene met betrekking tot bedoelde 511 

overtreding reeds ten uitvoer gelegde straf in mindering zal mogen worden gebracht; 512 
- Of, en zo ja tot welke kosten de betrokkene wordt veroordeeld 513 
- Welk deel van de straf voorwaardelijk wordt opgelegd, alsmede welke overtreding 514 
- Op welke datum de proeftijd zal zijn beëindigd. 515 
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3. De uitspraak is met redenen omkleed. Zij wordt door de kamer, die de zaak heeft behandeld, op 516 
schrift gesteld en door de voorzitter van de kamer ondertekend. Tevens wordt in de uitspraak de 517 
samenstelling van de kamer omschreven. Daarna wordt de uitspraak zo spoedig mogelijk 518 
doorgezonden naar de secretaris van de TUC, die zorg draagt voor medeondertekening door 519 
hem of de voorzitter van de TUC. De secretaris zorgt voor toezending van de uitspraak 520 
overeenkomstig artikel 9 lid 2 en voor publicatie van een uittreksel van de uitspraak in het 521 
bondsorgaan. De publicatie wordt ook gestuurd naar de aangeklaagde, naar het bondsbestuur 522 
en naar het bestuur van de vereniging van de beklaagde. 523 

4. a)  Voor zover de uitspraak van de TUC of van de CvB in een strafzaak strafoplegging inhoudt, 524 
wordt aan de gedaagde een bijdrage in de kosten van de behandeling opgelegd, van max.  525 

 € 250,-. 526 
b) Voor zover de uitspraak van de TUC of van de CvB in een tuchtzaak strafoplegging inhoudt, 527 

wordt aan de gedaagde een bijdrage in de kosten van behandeling opgelegd, waarvan de 528 
hoogte wordt gerelateerd aan de aard van de gegrond bevonden klacht, de complexiteit van 529 
de zaak, de door KNBRD gemaakte bureaukosten en de door de TUC resp. de CvB aan de 530 
behandeling en beraadslaging bestede tijd. 531 

c)  Indien een oorspronkelijk gedaagde in beroep komt bij de burgerlijke rechter van een 532 
uitspraak van de TUC, de CvB, het Bondsbestuur of de Algemene Vergadering, is de 533 
oorspronkelijke gedaagde, ingeval de burgerlijke rechter de gevraagde voorziening of 534 
veroordeling weigert of afwijst, gehouden de door KNBRD gemaakte kosten, naast een 535 
eventuele proceskosten veroordeling, geheel te vergoeden. Wordt de gevraagde voorziening 536 
of veroordeling gedeeltelijk toegewezen, dan is de oorspronkelijke gedaagde gehouden 50% 537 
van de door RN gemaakte kosten te vergoeden.  538 

5. Het origineel van de uitspraak wordt door de TUC resp. de CvB met het procesdossier onder 539 
geheimhoudingsplicht vijf jaar bewaard. Daarna worden de stukken vernietigd. 540 

6. Op alle betrokkenen rust de plicht van geheimhouding voor wat hen als zodanig bekend is 541 
geworden en niet door de TUC resp. de CvB is gepubliceerd. 542 

 543 
HOOFDSTUK 6 STRAFFEN   544 
 545 
Artikel 31 Straffen 546 
1. Als tuchtmaatregel kan worden opgelegd: 547 
2. Mondelinge en/ of schriftelijke berisping; 548 
3. Geldboete tot een maximum van € 250,-; 549 
4. Schuldigverklaring zonder strafoplegging; 550 
5. Schorsing voor de duur van ten hoogste 12 maanden; 551 

a) Verlies van het recht tot deelname aan wedstrijden voor een bepaalde periode, met een 552 
maximum van 12 maanden, respectievelijk tot deelname aan bepaalde wedstrijden; 553 

b) Verbod gedurende een bepaalde periode van ten hoogste 12 maanden bij RN functies te 554 
vervullen, bevoegdheden uit te oefenen of werkzaamheden te verrichten; 555 

 c) Ontzetting uit het lidmaatschap van RN;  556 
d) Het voor een bepaalde periode ontnemen van rechten, welke een vereniging toekomen op 557 

grond van de statuten en reglementen van RN; 558 
e) Gebod iets te doen of na te laten. 559 

6. Ter zake van één strafbare handeling kunnen meer tuchtmaatregelen worden opgelegd. In 560 
combinatie met de ontzetting uit het lidmaatschap is het opleggen van een andere straf niet 561 
mogelijk. 562 

7. Tuchtmaatregelen kunnen geheel of gedeeltelijk voorwaardelijk worden opgelegd. Daarbij kan 563 
een proeftijd worden vastgesteld die niet langer dan 24 maanden kan zijn. De voorwaarden 564 
kunnen inhouden: het verrichten of nalaten van bepaalde handelingen, als ook het treffen van 565 
maatregelen ter voorkoming van herhaling. 566 

8. Handelingen in strijd met een bepaalde voorwaarde, gepleegd tijdens de proeftijd, zijn strafbare 567 
handelingen waarop artikel 13 van toepassing is. 568 

9. De beslissing of een voorwaardelijk opgelegde maatregel alsnog omgezet wordt in een 569 
onvoorwaardelijke, wordt genomen door de TUC. Het kan uitsluitend geschieden op grond van 570 
het later plegen van een strafbare handeling, daaronder begrepen handelingen in strijd met 571 
gedurende de proeftijd opgelegde voorwaarden. 572 
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10. Verenigingen zijn verplicht diegenen van haar leden die uit hoofde van een schorsing of door 573 
opzegging/ontzetting geen (volwaardig) lid van RN meer zijn, onmiddellijk dienovereenkomstig 574 
te schorsen, of het lidmaatschap op te zeggen. 575 

11. Gedurende de schorsing is het de geschorste verboden de rechten en bevoegdheden aan het 576 
lidmaatschap van RN verbonden uit te oefenen, behoudens de rechten uit dit reglement. 577 

12. Verplichtingen verbonden aan het lidmaatschap van RN blijven tijdens de schorsing onverkort 578 
voortduren, tenzij bij de uitspraak anders is bepaald. 579 

13. De voorzitter van de TUC is bevoegd – op verzoek van de klager- een vereniging of lid te 580 
verbieden in afwachting van de behandeling van de klacht, rechten en bevoegdheden uit te 581 
oefenen en/ of een functie te blijven bekleden. Het verbod kan worden opgelegd indien 582 
aannemelijk is dat daardoor kan worden voorkomen dat belangen van betrokkenen worden 583 
geschaad. Een zodanig verbod kan worden opgelegd voor een termijn die uiterlijk afloopt twee 584 
dagen na de dag waarop de uitspraak door de TUC is ondertekend, zoals is aangegeven in 585 
artikel 30. 586 

 587 
Artikel 32 Deelname aan wedstrijden 588 
Onder deelname wordt verstaan: 589 

a) het als deelnemer vermeld staan op het proces verbaal; 590 
b) het functioneren als coach; 591 
c) het functioneren als jurylid; 592 
d) het functioneren als Hoofdscheidsrechter. 593 

 594 
Artikel 33 Beroep, Voorwaarden 595 
1.  596 

a) Met inachtneming van het bepaalde in artikel 24 kan van elke uitspraak van de TUC in straf- 597 
zaken, door hetzij de gedaagde bij die zaak, hetzij degene die aangifte heeft gedaan, beroep 598 
worden ingesteld bij de CvB, binnen veertien dagen nadat hij daarvan kennis heeft genomen 599 
of redelijkerwijze kennis had kunnen nemen. 600 

b) Met inachtneming van het vorenstaande is het mogelijk dat de vereniging waarvan de 601 
appellant lid is, beroep aantekent, mits de appellant hiermee door medeondertekening van 602 
het beroepsschrift of via afzonderlijk schrijven, heeft ingestemd. 603 

c) Indien degene die aangifte heeft gedaan de Hoofdscheidsrechter is, kan het beroep door de 604 
Hoofdscheidsrechter slechts worden ingesteld indien hij meent dat de TUC niet op goede 605 
gronden tot haar oordeel is gekomen. 606 

d) Het beroep schorst de werking van de beslissing van de TUC tenzij de TUC bij de beslissing 607 
heeft bepaald dat een eventueel beroep geen schorsende werking heeft. Een eenmaal 608 
ingesteld beroep kan niet meer worden ingetrokken indien en zodra degene waartegen een 609 
zaak aanhangig is gemaakt handelingen heeft gepleegd of heeft kunnen plegen die volgens 610 
de beslissing van de TUC niet mogelijk zouden zijn geweest.  611 

e) Tenzij de CvB anders beslist is bij twijfel over het tijdig inzenden van het beroepsschrift de in 612 
het poststempel vermelde datum beslissend.  613 

2. Gelijktijdig met het instellen van het beroep wordt een waarborgsom verschuldigd van €250,-. 614 
Deze waarborgsom wordt automatisch met het instellen van het beroep in debet gesteld bij de 615 
vereniging van de appellant. Indien appellant een club of rayon is wordt de waarborgsom 616 
automatisch bij deze in debet gesteld. 617 

3. Indien het beroep niet-ontvankelijk is in verband met vormfouten van een appellant, dan houdt 618 
de schorsende werking op en gaat de straf en proeftijd in op een door de CvB te bepalen 619 
datum. 620 

4. Wordt het beroepsschrift niet ontvankelijk verklaard, of wordt de appellant volledig in het 621 
ongelijk gesteld, dan is de waarborgsom verbeurd. In de overige gevallen wordt de 622 
waarborgsom gerestitueerd. 623 

5. Het beroep dient schriftelijk aanhangig gemaakt te worden bij de CvB, p/a Landelijk Bureau. Het 624 
beroepsschrift, houdende de bezwaren tegen de beslissing van de TUC, kan behalve per post, 625 
in beginsel ook per fax of email worden ingediend, mits de identiteit van betrokkene kan worden 626 
vastgesteld. 627 

 Het beroep dient zoveel mogelijk vergezeld te gaan van de op de zaak betrekking hebbende 628 
stukken. Indien het beroepsschrift niet op tijd bij het Landelijk Bureau is binnengekomen naar 629 
het oordeel van de CvB en het beroepsschrift is niet bij aangetekend schrijven verzonden, 630 
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waardoor door appellant het tijdig indienen niet kan worden bewezen, is het beroepsschrift van 631 
rechtswege niet ontvankelijk. 632 

6.  a)  Indien de appellant niet verschenen is, gaat de CvB na of hij behoorlijk is opgeroepen.  633 
Heeft geen behoorlijke oproeping plaatsgevonden of meent de CvB om een andere reden 634 
dat uitstel van behandeling wenselijk is, dan stelt zij de behandeling uit, waarvan appellant 635 
en degene die aangifte heeft gedaan, schriftelijk in kennis wordt gesteld terwijl de gedaagde 636 
vervolgens opnieuw zal worden opgeroepen. 637 

b) Indien een door de CvB belangrijk geachte getuige niet is verschenen kan de CvB bepalen 638 
dat de behandeling geheel of gedeeltelijk zal worden uitgesteld, in welk geval de appellant 639 
en degene die aangifte heeft gedaan opnieuw zullen worden opgeroepen. 640 

7. De CvB kan getuigen oproepen. Deze zijn verplicht te verschijnen tenzij zij van de voorzitter van 641 
de CvB toestemming hebben verkregen op een andere wijze een verklaring af te leggen. Een 642 
getuige die zonder toestemming niet verschijnt, kan worden gestraft met een boete van €100,-. 643 

8. Tijdens de mondelinge behandeling kan de appellant zich voor eigen rekening laten vergezellen 644 
door getuigen en zich doen bijstaan door een wettelijk vertegenwoordiger indien het een 645 
minderjarige appellant betreft, en door een raadgever. De raadgever zal in de gelegenheid 646 
worden gesteld het woord te voeren, nadat de appellant en eventuele getuigen zijn gehoord. De 647 
betrokkene mag niet de beantwoording van bepaalde vragen overlaten aan zijn raadgever, 648 
noch de beantwoording laten afhangen van zijn toestemming. 649 

9. Gedurende de mondelinge behandeling van de zaak worden de appellant en zijn raadgever in 650 
kennis gesteld van de zakelijke inhoud van alle bescheiden, zienswijzen en dergelijke, die op de 651 
zaak betrekking hebben tenzij naar het oordeel van de voorzitter gewichtige redenen zich 652 
daartegen verzetten. Dit oordeel dient te worden gemotiveerd. 653 

10. De CvB is vrij in het accepteren van bewijsmiddelen. Het toelaten van een middel tot bewijs is 654 
een beslissing, waarop in andere hiervan losstaande zaken geen beroep kan worden gedaan. 655 

11. De appellant heeft het recht de voorzitter te verzoeken aan een getuige vragen te stellen met 656 
betrekking tot de zaak. Een dergelijk verzoek kan niet worden geweigerd.  657 

12. Een appellant behoeft niet te antwoorden op de aan hem gestelde vragen. Het staat de CvB vrij 658 
een dergelijke weigering uit te leggen zo zij wil. 659 

13. Appellant zowel als getuigen worden alleen tijdens de zitting ondervraagd. 660 
 661 
Artikel 34 Beroep, Verwijzing 662 
De CvB is bevoegd een zaak terug te verwijzen naar de TUC, indien de CvB meent dat de stukken 663 
welke op de zaak betrekking hebben niet volledig zijn of niet volledig bij de behandeling door de TUC 664 
in eerste aanleg beschikbaar waren, alsmede wanneer bij de behandeling in beroep nieuwe feiten 665 
naar voren komen. 666 
 667 
Artikel 35  Beroep, schorsing c.q. sluiting van de behandeling  668 
1. Indien de CvB meent hetzij ten tijde van de behandeling, hetzij na de sluiting daarvan, nadere 669 

gegevens nodig te hebben, kan zij in afwachting daarvan de behandeling schorsen, dan wel 670 
indien de behandeling al gesloten is, heropenen.  671 

2. Het in het vorige lid bepaalde is van overeenkomstige toepassing indien de CvB verwezen heeft 672 
overeenkomstig artikel 34. 673 

3. Indien de CvB meent ter beoordeling van de zaak alle benodigde gegevens te hebben 674 
verkregen sluit zij de behandeling. 675 

 676 
Artikel 36  Beroep, uitspraak 677 
1. Na de sluiting van de zitting en na afloop van de beraadslagingen wordt de summiere inhoud 678 

van de uitspraak bekend gemaakt, tenzij de CvB besluit de behandeling op een volgende zitting 679 
voort te zetten of de uitspraak tot een later tijdstip te verdagen. De voorzitter deelt in dat geval 680 
de appellant mee op welke wijze hij de uitspraak dient te vernemen. Alle termijnen beginnen te 681 
lopen vanaf het moment dat de appellant in de gelegenheid is geweest de uitspraak te 682 
vernemen, ongeacht of hij daadwerkelijk van deze gelegenheid heeft gebruik gemaakt.  683 

2. De uitspraak is met redenen omkleed. Zij wordt door de CvB op schrift gesteld en door de 684 
voorzitter ondertekend. Tevens worden in de uitspraak vermeld de namen van de leden van de 685 
CvB die tot de uitspraak zijn gekomen. Daarna wordt de uitspraak toegezonden overeenkomstig 686 
artikel 9 lid 2 en wordt voor publicatie gezorgd van een uittreksel van de uitspraak in de 687 
Brigade. 688 
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4. De CvB kan de uitspraak van de TUC bekrachtigen, vernietigen of gedeeltelijk vernietigen en 689 
wijzigen, al dan niet met instandhouding van de gronden waarop de beslissing in eerste aanleg 690 
steunde. Ingeval van (gedeeltelijke) vernietiging doet de CvB zelf in hoogste instantie uitspraak, 691 
behoudens het bepaalde bij artikel 34. 692 

5. Een uitspraak van de CvB waarbij een uitspraak van de TUC geheel of gedeeltelijk wordt 693 
vernietigd, casu quo wordt gewijzigd, geeft op zich noch de appellant, noch degene die aangifte 694 
heeft gedaan, noch derden recht op schadevergoeding. 695 

 696 
Artikel 37 Herziening 697 
1. De aangeklaagde aan wie een tuchtmaatregel is opgelegd kan daarvan herziening verzoeken 698 

op grond van feiten of omstandigheden die bij de behandeling niet bestonden of niet ter kennis 699 
van de CvB of de TUC waren gekomen. 700 

2.  701 
a) Het verzoek tot herziening moet schriftelijk bij de voorzitter van de CvB worden ingediend 702 

p/a het Landelijk Bureau. Een afschrift van de uitspraak waarvan de herziening wordt 703 
verzocht, dient te worden bijgevoegd. 704 

b) Het verzoek dient een nauwkeurige beschrijving te bevatten van de nieuwe feiten en 705 
omstandigheden waarop het is gegrond; de bewijsstukken dienen te worden bijgevoegd. 706 

c) De CvB kan het verzoek tot herziening ongegrond verklaren als blijkt dat de juistheid van 707 
de aangevoerde feiten of omstandigheden als bedoeld in lid 1 niet kan worden 708 
aangetoond, dan wel zij van oordeel is dat het niet aannemelijk is dat geen of een lichtere 709 
maatregel zou zijn opgelegd, als de feiten of omstandigheden bij het opleggen van de 710 
aangevochten tuchtmaatregel wel bekend waren geweest. 711 

d) Het bepaalde in artikel 27 is op de hernieuwde behandeling dienovereenkomstig van 712 
toepassing, met dien verstande, dat getuigen slechts zullen worden gehoord, als de CvB 713 
dit ter beoordeling van de nieuwe feiten en omstandigheden noodzakelijk acht. 714 

e) Bij de beslissing over de ontvankelijkheid van de aanvraag om herziening kan door de CvB 715 
worden besloten, dat hangende het nieuwe onderzoek, de straf of maatregel niet (verder) 716 
ten uitvoer wordt gelegd. 717 

f) Is de CvB van oordeel, dat de aanvraag om een herziening tot een nieuwe behandeling 718 
dient te leiden, dan wijst zij de zaak naar de commissie die destijds de aangevochten 719 
uitspraak heeft gedaan. 720 

 721 
Artikel 38 Gratie 722 
1. Verzoekschriften om vermindering, omzetting of kwijtschelding van straffen en maatregelen 723 

moeten, met redenen omkleed, worden ingediend bij het Bondsbestuur. 724 
2. Het Bondsbestuur kan- echter niet voor het Bondsbestuur zelf of een lid daarvan- na het 725 

inwinnen van advies bij de TUC resp. CvB van een opgelegde tuchtmaatregel gratie verlenen. 726 
Ten aanzien van Bondsbestuursleden is de Algemene Vergadering bevoegd. 727 

3. Gratie kan worden aangevraagd door de gestrafte, door het bestuur van de vereniging van de 728 
gestrafte, dan wel op eigen initiatie van het Bondsbestuur. 729 

4. Een verzoek tot gratie wordt niet eerder in behandeling genomen, dan nadat: 730 
a) Een beroepsmogelijkheid niet meer openstaat. 731 
b) De helft van de opgelegde straf of maatregel is ondergaan. 732 
c) De uitspraak niet vatbaar is voor herziening. 733 

5. In gevallen waarin aan de gestrafte het lidmaatschap is opgezegd of de gestrafte uit het 734 
lidmaatschap is ontzet zomede waarin de gestrafte werd geschorst voor vijf jaar, wordt een 735 
verzoek om gratie niet eerder in behandeling genomen dan na verloop van een termijn van 736 
twee jaar na de desbetreffende uitspraak. 737 

6. In gevallen waarin de gestrafte is geschorst voor een periode korter dan vijf jaar, zomede 738 
waarin de gestrafte bepaalde functies niet mag bekleden, wordt een verzoek om gratie niet 739 
eerder in behandeling genomen dan na verloop van een termijn van een jaar na de 740 
desbetreffende uitspraak. 741 

7. Een verzoek tot gratie schort de tenuitvoerlegging van de opgelegde straf of maatregel niet op. 742 
8. Ingeval van gratie vindt publicatie plaats door of vanwege het Bondsbestuur. 743 
 744 
HOOFDSTUK 7 TENUITVOERLEGGING 745 
 746 
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Artikel 39  747 
1. Het bestuur van RN en de verenigingsbesturen zijn ieder binnen het kader van hun 748 

bevoegdheden, belast met de tenuitvoerlegging van de in het kader van dit reglement 749 
opgelegde straffen en maatregelen, alsmede met de controle op de naleving. Hierbij is elk 750 
bestuur met name verantwoordelijk voor diegenen die specifiek onder zijn organisatie-eenheid 751 
vallen. Daarnaast blijft het Bondsbestuur volledig bevoegd. Indien door een desbetreffend 752 
bestuur in onvoldoende mate wordt gereageerd, kan er sprake zijn van omstandigheden op 753 
grond waarvan een tuchtzaak aanhangig worden gemaakt. 754 

2. De tenuitvoerlegging van een (voorlopig) opgelegde straf vindt daags na de uitspraak aan, 755 
tenzij in de uitspraak anders is beslist. 756 

3. Wanneer een lid van de KNBRD zich onttrekt aan een door de TUC of de CvB opgelegde straf 757 
 is het bestuur bevoegd tegen het betrokken lid een ordemaatregel te nemen waarbij deze voor 758 
 de duur dat hij zich aan de straf onttrekt uitgesloten wordt van deelname aan enige activiteit in 759 
 de KNBRD. Tegen een ordemaatregel kan geen beroep worden aangetekend bij de TUC of 760 
 CvB. 761 
4. Het Bondsbestuur is belast met de tenuitvoerlegging in Nederland van aan leden door ILS, 762 
 ILSe of een buitenlandse zusterorganisatie opgelegde straffen. 763 
 764 
Artikel 40 Slotbepalingen 765 
1. Boetes en betalingen ter voldoening aan een veroordeling in de procedurekosten of een 766 

bijdrage daarin, verschuldigd krachtens een uitspraak van de TUC, vervallen aan RN. De 767 
vervaltermijn van één maand begint op het moment dat de uitspraak is verzonden en 768 
onherroepelijk is geworden. De inning wordt verzorgd door RN. 769 

2. Een eenmaal op gang gebrachte procedure wordt voortgezet, ook al zegt de aangeklaagde zijn 770 
lidmaatschap bij RN op. Ten aanzien van de ten uitvoerlegging van een opgelegde 771 
tuchtmaatregel geldt dat de gestrafte uit dien hoofde de verplichting van een lid bij RN blijft 772 
behouden. 773 

 774 
------------  775 

 776 


