STRAF- EN TUCHTREGLEMENT

NEDERLANDSE BRIDGE BOND
Dit reglement is door het bestuur van de Nederlandse Bridge Bond vastgesteld en treedt in werking
op 1 januari 1994.
Wijzigingen: 1 september 1998, 24 oktober 2001, 1 september 2004, 16 september 2013,
20 mei 2015 en 28 november 2016.
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1. Algemene bepalingen
Artikel 1 – Begripsbepalingen
In dit reglement wordt verstaan onder:
a. Aangifte: de oorspronkelijke of de nadien gewijzigde aangifte.
b. Aangeslotene: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die niet lid is van de NBB dan wel lid is
zonder stemrecht en die onderworpen is aan de tuchtrechtspraak van de NBB, mits de
onderworpenheid en de toepasselijkheid van bedoelde reglementen is vastgelegd in de Statuten
dan wel in andere reglementen van de NBB. Wordt aan deze voorwaarden voldaan, dan wordt
in dit reglement wanneer gesproken wordt van ‘lid/leden’ telkens tevens de
‘aangeslotene/aangeslotenen’ van de NBB bedoeld.
c. Bondsbestuur: het Bondsbestuur van de NBB als bedoeld in artikel 15 van de statuten.
d. Bondsbureau: het bondsbureau van de NBB.
e. Betrokkene: een lid en/of een aangeslotene van de NBB, zijnde een natuurlijk persoon, a) tegen
wie aangifte is gedaan of b) dat beroep heeft ingesteld tegen een uitspraak van de Straf- en
Tuchtcommissie of c) tegen wie van een uitspraak van de Straf- en Tuchtcommissie beroep is
ingesteld.
f. Commissie : de (bij dit reglement ingestelde) Straf- en Tuchtcommissie van de NBB als bedoeld in
artikel 9a van de statuten.
g. Commissie van Beroep: de Commissie van Beroep van de NBB als bedoeld in artikel 22 van de
statuten.
h. EBL: European Bridge League.
i. Huishoudelijk Reglement (HR): het Huishoudelijk Reglement van de NBB.
j. Lid: een lid van de NBB als bedoeld in artikel 4 van de statuten alsmede clubleden als bedoeld in
artikel 1 van de statuten dan wel een aangeslotene van de NBB, waaronder de ‘betrokkene’.
k. NBB: de Nederlandse Bridge Bond.
l. Protestcomité (PC): het in artikel 93 van de Spelregels bedoelde protestcomité.
m. Protestcommissie (PK): de Protestcommissie van de NBB.
n. Reglementen: door het Bondsbestuur vastgestelde en in werking zijnde reglementen.
o. Statuten: de statuten van de NBB.
p. Verzoeker: een lid, een aangeslotene, de EBL of de WBF die een verzoek richt aan het
Bondsbestuur om een zaak aanhangig te maken bij de Straf- en Tuchtcommissie.
q. WBF: World Bridge Federation.
r. Wedstrijdleider (WL): de in hoofdstuk X van de Spelregels bedoelde functionaris.
Artikel 2 – Grondslag
De instelling van een Straf- en Tuchtcommissie overeenkomstig dit reglement is gebaseerd op een
daartoe op 4 november 1993 door het Bondsbestuur genomen besluit tot delegatie van zijn
bevoegdheid als bedoeld in artikel 23 van de statuten.
Artikel 3 – Ontvankelijkheid
1.

De Straf- en Tuchtcommissie oordeelt over besluiten en gedragingen van:
a. alle leden en aangeslotenen;
b. alle deelnemers aan in Nederland georganiseerde wedstrijden die goedkeuring krachtens
artikel 34 Huishoudelijk Reglement behoeven;
c. alle deelnemers aan in Nederland onder auspiciën van de EBL of de WBF georganiseerde
wedstrijden;
d. alle personen en organisaties, betrokken bij de organisatie van bridgewedstrijden.
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2.

3.

De commissie is bevoegd tot:
a. het opleggen van straffen overeenkomstig artikel 7 sub d, artikelen 8 en 9 van de Statuten;
b. de uitoefening van de overige in dit reglement aan haar opgedragen taken en toegekende
bevoegdheden.
c. het behandelen van zaken die voortkomen uit de meest recente versie van het Nationaal
Dopingreglement van de Doping Autoriteit overgenomen door de NBB, het Tuchtreglement
Seksuele Intimidatie van de NBB en het Tuchtreglement Matchfixing van de NBB. Voor zover
er bepalingen in dit reglement strijdig zijn met het bepaalde in het Nationaal
Dopingreglement, het Tuchtreglement Seksuele Intimidatie en het Tuchtreglement
Matchfixing, moeten de bepalingen in dit reglement daarvoor wijken.
d. het beslissen in alle gevallen, waarin haar ingevolge statuten of ingevolge reglementen van
de NBB beslissingsbevoegdheid is toegekend.
Akkoordverklaring met, dan wel onderwerping aan de toepasselijke reglementen door
deelnemers aan wedstrijden, niet zijnde leden of aangeslotenen, blijkt onder meer uit
inschrijving voor of deelname aan een wedstrijd waarvoor die reglementen gelden.

Artikel 4
1.

2.
3.

De Straf- en Tuchtcommissie spreekt recht met inachtneming van:
a. de statuten en de reglementen;
b. de door of vanwege de organisatoren van een wedstrijd geldig vastgestelde algemene en
bijzondere reglementen, voorschriften en besluiten.
De commissie toetst voorts aan in de bridgesport algemeen erkende beginselen van sportiviteit
en behoorlijk gedrag.
In het kader van toepassing van het materieel tuchtrecht oordeelt zij over alle te hare kennis
gebrachte gedragingen waardoor het aanzien van de bridgesport, in de ruimste zin van het
woord, kan worden geschaad.1

Artikel 5 – Samenstelling en benoeming
1.
2.
3.
4.
5.

De Straf- en Tuchtcommissie bestaat uit ten minste drie leden.
Om tot lid van de commissie te kunnen worden benoemd moet men de leeftijd van 25 jaar
hebben bereikt.
Het lidmaatschap van de commissie is onverenigbaar met het lidmaatschap van het
Bondsbestuur, de Commissie van Beroep en/of de Protestcommissie.
Het Bondsbestuur, gehoord de commissie, wijst uit de leden van de commissie een voorzitter
aan alsmede één of meer plaatsvervangende voorzitters.
Tot voorzitter of plaatsvervangend voorzitter van de commissie is slechts benoembaar degene
die aan een Nederlandse universiteit met goed gevolg het doctoraal examen in een der studierichtingen van de faculteit der rechtsgeleerdheid heeft afgelegd en/of hierin de titel ‘Master’
heeft verkregen.

Artikel 6
1.
2.
3.

De leden van de Straf- en Tuchtcommissie worden door de Algemene Ledenvergadering
benoemd voor een periode van drie jaar. Zij zijn telkenmale herbenoembaar.
Omtrent een voorgenomen benoeming wordt de commissie gehoord door het Bondsbestuur.
De leden van de commissie kunnen worden ontslagen door de Algemene Ledenvergadering:
a. op eigen verzoek;
b. bij gebleken ongeschiktheid.

1

Deze bepaling treedt in werking tegelijkertijd met invoering van het materieel tuchtrecht.
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Artikel 7
1.
2.

De Straf- en Tuchtcommissie is in de uitoefening van haar taak onafhankelijk van het
Bondsbestuur en de overige organen van de NBB.
De leden van de commissie ontvangen van de NBB geen andere vergoeding dan een
tegemoetkoming in gemaakte reis-, verblijf- en administratiekosten.

Artikel 8 – Ambtelijk secretariaat
Het bondsbureau fungeert als ambtelijk secretariaat van de commissie.
Artikel 9 – Bevoegdheden
1.

2.

De Straf- en Tuchtcommissie houdt zitting met drie of meer leden, die de voorzitter op grond
van relevante deskundigheid aanwijst. Als fungerend voorzitter treedt op de voorzitter of een
plaatsvervangend voorzitter van de commissie.
Waar in dit Straf- en Tuchtreglement wordt gesproken over de voorzitter, wordt daarmee ook
de plaatsvervangend voorzitter bedoeld.

Artikel 10 – Verschoning
1.

2.

Degene die direct of indirect bij het geval waarover moet worden geoordeeld of bij de afdoening
ervan betrokken is geweest of ten aanzien van wie zich andere feiten of omstandigheden
voordoen die het vormen van een onpartijdig oordeel kunnen bemoeilijken, kan niet tot lid van
de commissie als bedoeld in artikel 9 lid 1 worden aangewezen.
Tot onmiddellijk na aanvang van de openbare behandeling van een zaak kunnen
belanghebbenden een beroep doen op het in het eerste lid van dit artikel bepaalde.

2. Behandeling van straf- en tuchtzaken
Artikel 11 – Verzoek
1.

2.

3.

De in dit reglement bedoelde zaken worden bij de Straf- en Tuchtcommissie aanhangig gemaakt
door het Bondsbestuur, hetzij uit eigen beweging, hetzij op verzoek van een lid, van een
aangeslotene, van de EBL of van de WBF.
Het verzoek door een lid, een aangeslotene, de EBL of de WBF wordt gedaan door middel van
een tot het Bondsbestuur gericht schriftelijk gemotiveerd verzoek dat zo mogelijk vergezeld gaat
van alle op de zaak betrekking hebbende stukken.
Ontvangst van het verzoek wordt per kerende post door het Bondsbestuur aan de verzoeker
bevestigd, onder vermelding van het bepaalde in artikel 12 lid 2 van dit reglement.

Artikel 12 – Bondsbestuur
1.

Het Bondsbestuur beslist zo spoedig mogelijk op een aan het Bondsbestuur gericht verzoek tot
het aanhangig maken van een zaak. Het geeft van zijn beslissing kennis aan verzoeker per
poststuk met ontvangstbevestiging. In geval van afwijzing vermeldt het Bondsbestuur de
redenen ervan en de wijze waarop en de termijn waarbinnen beroep kan worden ingesteld
krachtens artikel 13 lid 1 van het Straf- en Tuchtreglement.
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2.

Indien het Bondsbestuur twee maanden na ontvangst van het verzoek geen beslissing heeft
genomen, moet de verzoeker dit beschouwen als een afwijzende beslissing, waartegen
krachtens artikel 13 lid 1 van dit reglement beroep bij de Commissie van Beroep kan worden
ingesteld.

Artikel 13 – Beroep
1.

2.
3.

4.
5.

Van een afwijzing als bedoeld in artikel 12 van dit reglement en van een intrekking als bedoeld in
artikel 14a lid 1 van dit reglement kan de verzoeker binnen twee weken na de dag van
verzending van de beslissing tot afwijzing c.q. intrekking, dan wel na het verstrijken van de
termijn ex artikel 12 lid 2 van dit reglement, bij gemotiveerd geschrift bij de Commissie van
Beroep in beroep gaan.
De Commissie van Beroep beslist zo spoedig mogelijk en stelt de verzoeker en het Bondsbestuur
schriftelijk van haar beslissing in kennis.
Voor het in het vorige lid bepaalde geldt - indien het beroep zich richt tegen een afwijzing van
een verzoek tot vervolging - een uiterste termijn van drie maanden na indiening van het
verzoek.
Tegen een beslissing als bedoeld in het tweede lid staat geen verdere voorziening open.
Indien de Commissie van Beroep de afwijzing van het verzoek c.q. de intrekking van de zaak als
bedoeld in het eerste lid, vernietigt, maakt het Bondsbestuur de zaak binnen één maand na ontvangst van de beslissing als bedoeld in het tweede lid bij de Straf- en Tuchtcommissie aanhangig
c.q. opnieuw aanhangig.

Artikel 14 – Aangifte
1.
2.
3.
4.

Wanneer het Bondsbestuur het verzoek ter kennis brengt van de Straf- en Tuchtcommissie
wordt het verzoek als een aangifte beschouwd en als zodanig behandeld.
Een verzoek wordt bij de commissie aanhangig gemaakt door een daartoe strekkende
schriftelijke mededeling van het Bondsbestuur.
Indien het Bondsbestuur een zaak uit eigen beweging aanhangig maakt, doet het opgave van de
redenen die daartoe hebben geleid.
In geval van een aangifte op verzoek zoals bedoeld in artikel 11 lid 1 van dit reglement, kan het
Bondsbestuur zijn zienswijze met betrekking tot de aangifte bijvoegen.

Artikel 14a – Intrekking
1.
2.

3.

Tot de aanvang van de openbare zitting is het Bondsbestuur bevoegd een aangifte in te trekken.
Van het intrekken van de aangifte door het Bondsbestuur stelt de commissie de betrokkene
hiervan per poststuk met ontvangstbevestiging in kennis. Indien de aangifte is gedaan op
verzoek van een lid, een aangeslotene, de EBL of de WBF, wordt deze verzoeker op overeenkomstige wijze en gelijktijdig over de intrekking van de aangifte geïnformeerd.
Van een intrekking conform het eerste lid van dit artikel staat aan de in artikel 11 lid 1 van dit
reglement bedoelde verzoeker beroep open bij de Commissie van Beroep krachtens artikel 13
lid 1 van dit reglement.

Artikel 15 – Kennisgeving
1.

2.
3.

De Straf- en Tuchtcommissie stelt de betrokkene per poststuk met ontvangstbevestiging ervan
in kennis dat hij op de daarvoor aangegeven plaats en tijd voor de commissie moet verschijnen
om zich te verantwoorden. De commissie zendt hiervan een afschrift aan het Bondsbestuur.
Bij de kennisgeving bedoeld in het eerste lid wordt mededeling gedaan van hetgeen de
betrokkene ten laste wordt gelegd.
De op de aangifte betrekking hebbende stukken worden aan de betrokkene toegezonden.

Straf- en Tuchtreglement 28 november 2016

Pagina 7

Artikel 16 – Stukken ter inzag
Voor belanghebbenden en/of hun gemachtigden liggen de stukken ter inzage bij het secretariaat van
de Straf- en Tuchtcommissie. Op verzoek worden tegen kostprijs afschriften ter beschikking gesteld.
Artikel 17 – Beoordeling ontvankelijkheid
1.

2.
3.

Indien het Bondsbestuur uit eigen beweging een zaak aanhangig maakt bij de Straf- en
Tuchtcommissie later dan zes maanden na de gebeurtenis waarop de aanklacht betrekking
heeft, wordt het Bondsbestuur niet-ontvankelijk verklaard.
De procedure als bedoeld in artikel 13 lid 1 van dit reglement schorst de in het vorige lid
genoemde termijn.
Indien het Bondsbestuur een zaak op verzoek zoals bedoeld in artikel 11 lid 1 van dit reglement,
later dan drie maanden na ontvangst daarvan aanhangig maakt, wordt het Bondsbestuur nietontvankelijk verklaard.

Artikel 18 – Maatregel
Een door een wedstrijdleider, een Protestcomité of de Protestcommissie aan de betrokkene
opgelegde maatregel of straf sluit een aanvullende beoordeling van de daaraan ten grondslag
liggende gedraging door de Straf- en Tuchtcommissie niet uit.
Artikel 19 – Getuigen en deskundigen
1.

2.

3.

4.

De Straf- en Tuchtcommissie kan hetzij ambtshalve, hetzij op verzoek van de betrokkene of het
hetzij op verzoek van het Bondsbestuur, een lid, een aangeslotene, de EBL of de WBF, personen
als getuige of deskundige oproepen.
De betrokkene kan getuigen en deskundigen wier verhoor hij wenselijk dan wel nuttig acht,
meebrengen ter zitting. Hij dient zijn voornemen hiertoe, onder opgaaf van de personen die hij
wil laten horen, tot uiterlijk drie dagen voorafgaande aan de zitting, schriftelijk te hebben
meegedeeld aan het secretariaat van de commissie.
Hij die ingevolge dit artikel als getuige of deskundige door de commissie is opgeroepen en
behoort tot een der categorieën van personen, genoemd in artikel 3 lid 1 van dit reglement, is
verplicht aan die oproep gevolg te geven.
Geen gehoor geven aan de oproeping als getuige of deskundige bij een zitting te verschijnen, of
welbewust iets verklaren in strijd met de waarheid, wordt aangemerkt als het niet-nakomen van
een administratieve verplichting zoals vermeld in artikel 8 lid 1 sub a van de statuten.

Artikel 20 – Zitting
1.
2.

3.
4.

De aangifte wordt behandeld tijdens een openbare zitting.
Indien het Bondsbestuur kennelijk niet-ontvankelijk is, kan onmiddellijk uitspraak worden
gedaan, zonder toepassing van een of meer van de artikelen 17 tot en met 29 bedoelde
bepalingen van dit reglement met uitzondering van de artikelen 26 en 29 van dit reglement.
De commissie kan besluiten de behandeling geheel of gedeeltelijk achter gesloten deuren te
doen plaatsvinden.
De zitting wordt niet eerder gehouden dan acht dagen na de datum van verzending van de in
artikel 15 lid 1 van dit reglement bedoelde kennisgeving aan de betrokkene, tenzij partijen zich
schriftelijk akkoord verklaren met een eerder tijdstip.
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Artikel 21
1.
2.

3.
4.
5.

De betrokkene kan zich ter zitting in persoon verantwoorden.
Indien de betrokkene niet in persoon verschijnt, kan niettemin tot behandeling van de zaak
worden besloten, mits genoegzaam is komen vast te staan dat de in artikel 15 lid 1 van dit
reglement bedoelde kennisgeving de betrokkene heeft bereikt.
De betrokkene kan zich door een gemachtigde doen bijstaan of laten vertegenwoordigen.
De leden van de Straf- en Tuchtcommissie stellen de betrokkene in het kader van het onderzoek
zo nodig vragen over de tenlastegelegde feiten.
Partijen kunnen ieder de voorzitter verzoeken aanvullende vragen te mogen stellen. Aan dit
verzoek wordt voldaan, tenzij de vragen naar het oordeel van de voorzitter niet ter zake dienend
zijn. De voorzitter kan bepalen dat vragen alleen via hem mogen worden gesteld.

Artikel 22
1.

2.

Getuigen en deskundigen kunnen worden ondervraagd door de commissie. Partijen kunnen de
voorzitter van de commissie verzoeken vragen te stellen aan getuigen en deskundigen. De
voorzitter willigt het verzoek in, voor zover dit een goede procesorde niet in de weg staat.
Na afloop van het verhoor van getuigen en deskundigen worden partijen in de gelegenheid
gesteld naar aanleiding van hetgeen door de getuigen en deskundigen is verklaard, het woord te
voeren.

Artikel 23
De mondelinge behandeling van het onderzoek wordt niet gesloten voordat partijen de gelegenheid
hebben gehad het woord te voeren, en de betrokkene het recht op het laatste woord heeft kunnen
uitoefenen.
Artikel 24 – Verslaglegging
De commissie draagt er zorg voor dat er aantekening wordt gehouden van de hoofdzaken van het
behandelde ter zitting.
Artikel 25 – Beraadslaging
De commissie beraadslaagt noch beslist in het openbaar.
Artikel 26 – Uitspraak
1.

2.
3.
4.

De commissie doet zo spoedig mogelijk uitspraak, in ieder geval niet later dan vier weken nadat
de behandeling is gesloten. Indien de uitspraak ter zitting wordt gedaan, gebeurt dit in het
openbaar. In ieder geval wordt de uitspraak, ook indien deze ter zitting wordt gedaan, aan de
betrokkene per poststuk met ontvangstbevestiging medegedeeld.
De uitspraak bevat de gronden waarop zij berust.
Zij vermeldt wanneer en door welke leden van de commissie zij is vastgesteld en is door hen
ondertekend.
Bij de uitspraak wordt mededeling gedaan van de wijze waarop, de termijn waarbinnen en bij
wie ingevolge artikel 32 van dit reglement van de uitspraak beroep openstaat.
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Artikel 27
1.
2.

Een in de uitspraak opgenomen straf of maatregel is niet uitvoerbaar bij voorraad, tenzij in de
uitspraak uitdrukkelijk anders is bepaald.
De uitspraak treedt in werking met ingang van de dag na die waarop zij de betrokkene heeft
bereikt, tenzij in de uitspraak uitdrukkelijk anders is bepaald.

Artikel 28 – Kosten
1.
2.
3.

4.

De kosten van behandeling van de aangifte komen ten laste van de NBB, tenzij anders is
bepaald. In het laatste geval bepaalt de commissie voor wiens rekening die kosten komen.
De commissie kan tevens veroordelen in de kosten die andere bij de zaak betrokken personen in
verband met het geding hebben moeten maken.
De commissie zal in geval van vrijspraak van de betrokkene of niet-ontvankelijkverklaring van
het Bondsbestuur bepalen dat de NBB de kosten van andere bij de zaak betrokken personen zal
dragen, met uitzondering van kosten van door de betrokkene krachtens artikel 19 lid 2 van dit
reglement voorgedragen getuigen en/of deskundigen, wier verklaringen niet hebben
bijgedragen tot de uiteindelijke uitspraak.
Het bedrag der kosten wordt bij de uitspraak vastgesteld.

Artikel 29 – Afschrift uitspraak
1.

2.

3.

Afschriften van de uitspraak worden tegelijkertijd met verzending van de uitspraak aan de
betrokkene kosteloos en met bericht van ontvangst gezonden aan:
a. het Bondsbestuur;
b. degene op wiens verzoek de zaak bij de commissie aanhangig was gemaakt.
Bij de toezending ingevolge het vorige lid wordt mededeling gedaan van de wijze waarop, de
termijn waarbinnen en bij wie ingevolge artikel 32 van dit reglement van de uitspraak beroep
openstaat.
Het secretariaat verstrekt desgevraagd aan een ieder tegen betaling afschriften van uitspraken.

3. Behandeling van beroepszaken
Artikel 30 – Commissie van Beroep
1.

2.

3.

4.

De Commissie van Beroep is, naast het bepaalde in artikel 13, belast met de behandeling van
beroepen tegen uitspraken van de commissie. Het Bondsbureau fungeert als secretariaat van de
Commissie van Beroep.
Personen, belast met de behandeling van een beroep, dienen aan een Nederlandse universiteit
of hogeschool met goed gevolg het doctoraal examen in een der studierichtingen van de
faculteit der rechtsgeleerdheid te hebben afgelegd.
Degene die direct of indirect bij het geval waarover moet worden geoordeeld of bij de afdoening
ervan betrokken is geweest of ten aanzien van wie zich andere feiten of omstandigheden
voordoen die het vormen van een onpartijdig oordeel kunnen bemoeilijken, zal zich afzijdig
houden van de behandeling van dit beroep.
Tot onmiddellijk na aanvang van de openbare behandeling van een zaak kunnen
belanghebbenden een beroep doen op het in het derde lid bepaalde.
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Artikel 31
Beroep tegen een uitspraak van de commissie kan aanhangig gemaakt worden door:
a. degene jegens wie de uitspraak is gedaan;
b. het Bondsbestuur;
c. degene op wiens verzoek de zaak bij de commissie aanhangig is gemaakt;
d. andere personen of instanties, voor zover deze door de uitspraak rechtstreeks in hun belang zijn
getroffen.
Artikel 32 – Beroepsschrift
1.
2.

3.

Het beroep wordt ingesteld bij een tot de Commissie van Beroep gericht geschrift, dat aan het
secretariaat van de Commissie van Beroep wordt gezonden.
Het beroepsschrift is gemotiveerd en gaat voor zoveel mogelijk vergezeld van de op de zaak
betrekking hebbende stukken, waaronder in elk geval een afschrift van de uitspraak waartegen
het beroep zich richt.
De Commissie van Beroep kan degene die een ongemotiveerd beroepsschrift heeft ingediend in
de gelegenheid stellen dit verzuim binnen een bepaalde termijn te herstellen. Hij die niet binnen
de gestelde termijn het verzuim heeft hersteld kan in zijn beroep niet-ontvankelijk worden
verklaard.

Artikel 33 – Indieningtermijn
1.

2.

De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt vier weken na de datum van
ontvangst van de uitspraak van de Straf- en Tuchtcommissie, die geacht wordt twee dagen na de
datum van verzending te zijn gelegen, tenzij de betrokkene overtuigend aannemelijk kan maken
dat hij niet eerder van de uitspraak van de commissie heeft kunnen kennis nemen. Wanneer de
uitspraak voordien per e-mail is toegezonden vangt de beroepstermijn aan vanaf de datum
waarop de uitspraak per aangetekende brief is toegezonden.
Hij die beroep instelt na de in het eerste lid gestelde termijn is in zijn beroep niet-ontvankelijk,
tenzij hij aantoont dat de termijnoverschrijding hem redelijkerwijze niet kan worden verweten.

Artikel 34 – Beroepsgeld
1.
2.

3.
4.

Voor de behandeling van het beroep is een beroepsgeld van € 25,= verschuldigd.
Hij die beroep instelt wordt niet-ontvankelijk verklaard, indien het beroepsgeld niet binnen de in
artikel 33 lid 1 gestelde termijn bij het secretariaat van de Commissie van Beroep is voldaan,
tenzij hij aantoont dat de termijnoverschrijding hem redelijkerwijze niet kan worden verweten.
Bij gehele of gedeeltelijke gegrondverklaring van een beroep kan de Commissie van Beroep
gehele of gedeeltelijke restitutie van het gestorte beroepsgeld gelasten.
In geval van intrekking van een ingesteld beroep kan het gestorte beroepsgeld worden
teruggegeven. Intrekking vindt plaats per aangetekend schrijven of poststuk met
ontvangstbevestiging. Het beroepsgeld wordt in ieder geval niet teruggegeven bij intrekking
binnen acht dagen voor de zitting.
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Artikel 35 – Beroepszitting
1.
2.
3.
4.

Het beroep wordt behandeld in een openbare zitting.
De Commissie van Beroep kan besluiten de behandeling geheel of gedeeltelijk achter gesloten
deuren te doen plaatsvinden.
De voorzitter van de Commissie van Beroep bepaalt tijd en plaats van de zitting.
Per poststuk met ontvangstbevestiging roept de voorzitter degene die het beroep heeft
ingesteld en, indien deze niet dezelfde is, degene jegens wie de bestreden uitspraak is gedaan,
op voor de zitting. Hij roept het Bondsbestuur op, en desgewenst andere belanghebbenden.

Artikel 36 – Stukken ter inzage
De stukken die op de zaak betrekking hebben, liggen voor de belanghebbenden of hun gemachtigden
ter inzage bij het secretariaat van de Commissie van Beroep. Op verzoek worden tegen kostprijs
afschriften ter beschikking gesteld.
Artikel 37
De artikelen 17 tot en met 29 van dit reglement zijn voor zoveel mogelijk van overeenkomstige
toepassing.
Artikel 38
Indien een beroep kennelijk niet-ontvankelijk of ongegrond is, kan onmiddellijk uitspraak worden
gedaan, zonder toepassing van een of meer van de in het vorige artikel bedoelde bepalingen met
uitzondering van de artikelen 26 en 29 van dit reglement.

4. Slotbepalingen
Artikel 39 – Wijziging reglement
Over wijziging van dit reglement wordt vooraf advies ingewonnen bij de Straf- en Tuchtcommissie en
de Commissie van Beroep.
Artikel 40
1. Dit reglement kan worden aangehaald als "Straf- en Tuchtreglement".
2. Dit reglement is in werking getreden met ingang van 1 januari 1994 en voor het laatst gewijzigd
op 28 november 2016 op welk moment de wijzigingen ook van kracht zijn geworden.
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