
 

 

E11 Tuchtreglement (2016 ISR) 

Tuchtreglement  
 

Algemeen 
Dit is een reglement als bedoeld in artikel 8 van de Statuten van de NOB. In het 

algemeen is strafbaar binnen de NOB: zodanig handelen of nalaten 

dat in strijd is met de statuten, reglementen, wedstrijdbepalingen, Gedragscode NOB 

en/of besluiten van organen van de NOB of waardoor de belangen van de NOB of de 

onderwatersport in het algemeen worden geschaad. 

 

Dit tuchtreglement heeft betrekking op het wangedrag van leden bij activiteiten die 

door, namens en/of in naam van de NOB(-vereniging) plaatsvinden in de vorm van: 

 Spelovertredingen in wedstrijden (vinzwemmen, onderwaterhockey). 

 Misdragingen in wedstrijden en trainingen (vinzwemmen, onderwaterhockey). 

 Misdragingen tijdens onderwatersport- c.q. instructie/begeleidingsactiviteiten. 

 

Definitie “spelovertreding” 

Een spelovertreding is een lichte vorm van wangedrag in de vorm van een normale 

spelregelovertreding die als gangbaar beschouwd wordt binnen de vinzwem- c.q. 

onderwaterhockeyreglementen van de NOB. Het Reglement Vinzwemmen c.q. de 

Onderwaterhockeyspelregels geven hier de grenzen aan. 

 

Definitie “misdraging” 

Een misdraging is een zwaardere vorm van wangedrag in woord, gebaar en/of daad. 

Hieronder vallen ondermeer: schelden, beledigen, discriminerende uitspraken doen, 

obscene gebaren maken, spugen, pesten en dreigen met geweld. De Gedragscode NOB 

geeft hier de grenzen aan. 

 

Deze Gedragscode bestaat tevens uit richtlijnen, waarmee seksuele intimidatie en 

andere vormen van ongewenst gedrag kunnen worden voorkómen. Ze geven de 

grenzen aan van handelen. Ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van NOB-kader 

én sporters (dus (jeugdige) duikers, vinzwemmers en onderwaterhockeyers) in concrete 

situaties. 

 

Tuchtrechtspraak 
Artikel 1 

1. Alle leden van de Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB) zijn volgens dit 

reglement onderworpen aan de tuchtrechtspraak van de NOB, voor zover deze 

geen betrekking heeft op seksuele intimidatie. Tuchtrechtspraak betreffende 

seksuele intimidatie is binnen de NOB voorbehouden aan de Tuchtcommissie 

van de Stichting Instituut Sportrechtspraak. 
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2. De tuchtrechtspraak binnen de Nederlandse Onderwatersport Bond geschiedt 

met inachtneming van het bepaalde in de statuten uitsluitend krachtens het 

bepaalde in dit reglement, in het Dopingreglement of in het Tuchtreglement 

Seksuele Intimidatie van de Stichting Instituut Sportrechtspraak. 

3. In afwijking van lid 2 geschiedt in geval van  

 overtreding van het Dopingreglement, tenzij in het Dopingreglement 

anders wordt bepaald, de tuchtrechtspraak krachtens dat 

Dopingreglement; 

 overtreding van het Tuchtreglement Seksuele Intimidatie van de Stichting 

Instituut Sportrechtspraak de tuchtrechtspraak krachtens dat 

Tuchtreglement Seksuele Intimidatie door de Tuchtcommissie van de 

Stichting Instituut Sportrechtspraak. 

4. In de NOB kunnen straffen (m.u.v. straffen voor klachten rond seksuele 

intimidatie) alleen met inachtneming van dit reglement worden opgelegd door 

de Tuchtcommissie NOB NOB of in beroep door de Commissie van Beroep NOB. 

Straffen voor klachten rond seksuele intimidatie kunnen binnen de NOB 

uitsluitend worden opgelegd door de Tuchtcommissie van de Stichting Instituut 

Sportrechtspraak of in beroep door de Commissie van Beroep van de Stichting 

Instituut Sportrechtspraak. 

5. De Tuchtcommissie NOB wordt benoemd door het bondsbestuur. Zij bestaat uit 

ten minste drie leden en ten hoogste vijf leden, die allen lid van de NOB dienen 

te zijn en geen andere bestuursfuncties bekleden. Bij de benoeming wijst het 

bondsbestuur aan wie als voorzitter zal fungeren en wie de vice-voorzitter zal 

zijn. 

6. Dit reglement wordt vastgesteld en gewijzigd door de Ledenraad tijdens een 

algemene vergadering. 

7. Besluiten van de Tuchtcommissie NOB worden genomen met meerderheid van 

stemmen, nadat alle commissieleden zijn gehoord. 

 

Bevoegdheden 
Artikel 2 

1. De Tuchtcommissie NOB is bevoegd om met inachtneming van de bepalingen 

van dit reglement, een straf op te leggen voor de in artikel 3 bedoelde 

overtredingen, met uitzondering van seksuele intimidatie. De Tuchtcommissie 

van de Stichting Instituut Sportrechtspraak is bevoegd om met inachtneming 

van de bepalingen van het Tuchtreglement Seksuele Intimidatie van de Stichting 

Instituut Sportrechtspraak een straf op te leggen voor overtredingen met 

betrekking tot seksuele intimidatie. 

2. De Commissie van Beroep NOB is bevoegd de door de Tuchtcommissie NOB 

opgelegde straf te wijzigen of het besluit geen straf op te leggen te vernietigen 

en alsnog een straf op te leggen. Uitsluitend de Commissie van Beroep van de 

Stichting Instituut Sportrechtspraak is bevoegd de door de Tuchtcommissie van 
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de Stichting Instituut Sportrechtspraak opgelegde straf te wijzigen of het 

besluit geen straf op te leggen te vernietigen en alsnog een straf op te leggen. 

3. De bevoegdheden die in dit reglement aan de Tuchtcommissie NOB zijn 

toegekend, komen ook aan de Commissie van Beroep NOB toe, met 

uitzondering van het in staat van beschuldiging stellen en het wijzigen of 

aanvullen van de tenlastelegging. 

 

Overtredingen 
Artikel 3 

Als overtreding wordt beschouwd elk handelen of nalaten dat in strijd is met: 

a. de openbaar gemaakte reglementen van de NOB waaronder de Gedragscode 

NOB en dit tuchtreglement;  

b. de openbaar gemaakte reglementen van de bestuurscommissie, waaronder het 

betrokken lid ressorteert; 

c. zwaarwegende belangen die de NOB heeft bij een verantwoorde en ordelijke 

beoefening van de onderwatersport. 

 

In staat van beschuldiging stellen 
Artikel 4 

1. Het bondsbestuur, het bestuur van een bondsvereniging, individuele leden of 

een door het bondsbestuur ingestelde commissie kunnen aan de 

Tuchtcommissie NOB een door hen aanwezig geachte of aan hen gesignaleerde 

overtreding c.q. wangedrag als klacht ter behandeling voorleggen.  

 

Wijze van indienen klacht spelovertreding bij Tuchtcommissie NOB: 

Indien de klacht betrekking heeft op een spelovertreding wordt deze tijdens de 

wedstrijd gemeld aan de OWH-scheidsrechter c.q. aan het VZ-jurylid. De 

official zorgt ervoor dat de klacht direct bij de Tuchtcommissie NOB 

terechtkomt. 

 

Wijze van indienen klacht misdraging (exclusief SI) bij Tuchtcommissie NOB:  

Indien de klacht betrekking heeft op een misdraging (overschrijding van de 

Gedragscode NOB) wordt deze schriftelijk ingediend bij het bondsbureau van 

de NOB via vertrouwenscontactpersoon@onderwatersport.org. Hierin staan 

duidelijk beschreven: 

 naam en adres van de indiener 

 datum van indiening van de klacht 

 beschrijving van de klacht. 

Het bondsbureau draagt zorg voor het doorsturen van de klacht aan de 

Tuchtcommissie NOB. 

 

mailto:vertrouwenscontactpersoon@onderwatersport.org
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Wijze van indienen klacht seksuele intimidatie bij Tuchtcommissie van de 

Stichting Instituut Sportrechtspraak: de wijze van indienen staat beschreven in 

artikel 7 van het Tuchtreglement Seksuele Intimidatie van de Stichting Instituut 

Sportrechtspraak. 

2. Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken nadat een klacht ter 

behandeling is voorgelegd, zal de Tuchtcommissie NOB, indien zij van oordeel 

is dat de haar voorgelegde klacht voor behandeling vatbaar is, de betrokkene 

schriftelijk in staat van beschuldiging stellen, met een omschrijving van de ten 

laste gelegde overtreding, voorzien van een korte en duidelijke toelichting. 

3. Indien de Tuchtcommissie NOB het ten laste gelegde (mede) heeft gebaseerd 

op verklaringen van getuigen, vermeldt zij tevens in de tenlastelegging de 

namen van deze getuigen en geeft zij in de tenlastelegging een zakelijke 

samenvatting van hun verklaringen. 

4. Indien de Tuchtcommissie NOB de haar voorgelegde klacht niet voor 

behandeling vatbaar acht, deelt zij dit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vier 

weken nadat een klacht ter behandeling is voorgelegd schriftelijk mede aan 

degene die de klacht indiende. 

5. Tegen de in lid 4 bedoelde beslissing kan degene die de klacht indiende binnen 

veertien dagen schriftelijk beroep instellen bij de Commissie van Beroep NOB. 

6. De Commissie van Beroep NOB beslist binnen veertien dagen nadat beroep is 

ingesteld of de voorgelegde klacht voor behandeling vatbaar is. Luidt deze 

beslissing bevestigend, dan zal de Tuchtcommissie NOB binnen veertien dagen 

na de beslissing van de Commissie van Beroep NOB alsnog de voorgelegde 

klacht in behandeling moeten nemen. De Commissie van Beroep NOB zal de in 

dit lid bedoelde beslissing binnen zeven dagen schriftelijk ter kennis brengen 

van degene die het beroep instelde en van de Tuchtcommissie NOB. 

7. Degene die door de Tuchtcommissie NOB in staat van beschuldiging is gesteld 

(hierna te noemen: ‘betrokkene’) heeft het recht om binnen veertien dagen 

schriftelijk een verweer in te dienen en om een mondelinge behandeling te 

verzoeken. 

8. De Tuchtcommissie NOB kan binnen zeven dagen na ontvangst van het verweer 

van betrokkene - indien deze niet om mondelinge behandeling heeft verzocht - 

hem schriftelijk mededelen dat zij een mondelinge behandeling wenst. 

9. De Tuchtcommissie NOB zal na ontvangst van het verweer de betrokkene 

binnen veertien dagen schriftelijk mededelen of de uitgebrachte tenlastelegging 

al dan niet gehandhaafd blijft. 

Bij handhaving kan de Tuchtcommissie NOB de betrokkene mededelen dat zij 

de tenlastelegging na kennisneming van het verweer wenst te wijzigen of aan te 

vullen. 

10. Zolang de Tuchtcommissie NOB geen eindbeslissing heeft genomen over een 

haar voorgelegde klacht rust op haar, op andere organen van de bond en op de 

betrokkene de plicht zich te onthouden van mededelingen aan derden over de 

onderhavige zaak. 
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Mondelinge behandeling 
Artikel 5 

1. Indien de betrokkene om een mondelinge behandeling heeft verzocht, wordt 

deze mondelinge behandeling binnen dertig dagen na ontvangst van het 

verzoek gehouden op het Bondsbureau. Indien de Tuchtcommissie NOB 

besloten heeft tot mondelinge behandeling vindt deze plaats uiterlijk binnen 45 

dagen na de tenlastelegging. 

2. De secretaris van de Tuchtcommissie NOB, of diens plaatsvervanger, roept de 

betrokkene schriftelijk op onder vermelding van tijd en plaats van de 

behandeling en met opgave van de stukken die de Tuchtcommissie NOB bij de 

behandeling ter beschikking staan. De termijn tussen de datum van de oproep 

en die van de mondelinge behandeling bedraagt ten minste zeven dagen. 

3. Wanneer de betrokkene voor de mondelinge behandeling is opgeroepen, maar 

niet verschijnt, kan behoudens overmacht van de zijde van de betrokkene de 

mondelinge behandeling buiten zijn aanwezigheid worden gehouden. 

4. De mondelinge behandeling vindt niet in het openbaar plaats, tenzij de 

betrokkene daarom verzoekt en de Tuchtcommissie NOB de openbare 

behandeling niet in strijd met de belangen van de NOB acht. 

5. De betrokkene krijgt de gelegenheid de gehele mondelinge behandeling bij te 

wonen, tenzij zijn gedrag aanleiding geeft hem te verwijderen. 

6. Van de mondelinge behandeling wordt een zakelijke samenvatting gemaakt die 

door de voorzitter of diens plaatsvervanger wordt ondertekend. De betrokkene 

zal binnen zeven dagen een afschrift krijgen van deze samenvatting. Indien 

betrokkene niet binnen een week na verzending van deze samenvatting zijn 

eventuele bezwaren tegen de inhoud daarvan schriftelijk heeft kenbaar 

gemaakt aan de Tuchtcommissie NOB wordt hij geacht zich met de 

samenvatting te kunnen verenigen. 

7. Indien de betrokkene nog niet van alle stukken heeft kennis genomen, wordt 

hem voordat de mondelinge behandeling plaatsvindt daartoe de gelegenheid 

geboden. 

8. Indien tijdens de mondelinge behandeling getuigen worden gehoord, wordt de 

betrokkene in de gelegenheid gesteld daarbij aanwezig te zijn. 

9. De mondelinge behandeling kan zo nodig op een ander tijdstip of datum 

worden voortgezet, indien een goed verloop van de mondelinge behandeling of 

een goede behandeling van de zaak dit noodzakelijk maakt. 

10. Indien tijdens de mondelinge behandeling het oorspronkelijke ten laste gelegde 

wordt gewijzigd, wordt de betrokkene de keuze gelaten de mondelinge 

behandeling na een korte schorsing van ten hoogste dertig minuten te laten 

voortzetten, dan wel om een nieuwe datum van behandeling te verzoeken, in 

welk geval het bepaalde in lid 1 en 2 van dit artikel toepasselijk zal zijn. 

 

 



 

6 

E11 Tuchtreglement (2016 ISR) 

 

Verweer 
Artikel 6 

1. De betrokkene heeft het recht zich zowel mondeling als schriftelijk te verweren 

tegen hetgeen hem ten laste is gelegd. 

2. Hij heeft tevens het recht zich bij zijn verweer door een ander lid van de bond 

of door een (juridische) deskundige te doen bijstaan of te doen 

vertegenwoordigen. In geval van minderjarigheid kan de betrokkene worden 

bijgestaan door zijn ouder of voogd. 

3. Indien de betrokkene zich bij zijn verweer door een ander laat 

vertegenwoordigen zal deze vertegenwoordiger dezelfde rechten hebben als in 

dit reglement aan betrokkene zijn toegekend, met dien verstande dat de 

betrokkene te allen tijde bevoegd blijft zelf zijn belangen te behartigen, in welk 

geval de vertegenwoordiger dient terug te treden. 

4. Alvorens de mondelinge behandeling wordt gesloten, wordt de betrokkene in 

de gelegenheid gesteld nog tot zijn verweer dienende opmerkingen te maken. 

 

Getuigen 
Artikel 7 

1. Zowel de Tuchtcommissie NOB als de betrokkene zijn gerechtigd getuigen te 

doen horen. 

2. De betrokkene geeft de namen van de getuigen zo spoedig mogelijk aan de 

Tuchtcommissie NOB op. 

3. Wanneer een mondelinge behandeling wordt gehouden, worden getuigen alleen 

tijdens deze mondelinge behandeling gehoord, tenzij een getuige redelijkerwijs 

niet aanwezig kan zijn. In het geval geen mondelinge behandeling wordt 

gehouden, kan een getuige op verzoek van de Tuchtcommissie NOB een 

schriftelijke verklaring opstellen en ondertekenen. De betrokkene wordt hierna 

in de gelegenheid gesteld zich te verweren tegen de schriftelijke 

getuigenverklaring. 

4. Op verzoek van de Tuchtcommissie NOB dient een getuige ter bevestiging van 

de juiste weergave van zijn verklaring een schriftelijke zakelijke samenvatting 

van deze verklaring met zijn handtekening te bekrachtigen. 

5. Getuigen worden buiten elkaars aanwezigheid gehoord. 

 

Beraadslaging en bewijs 
Artikel 8 

1. Wanneer de Tuchtcommissie NOB meent voldoende inlichtingen te hebben 

verkregen om een uitspraak te kunnen doen, sluit zij de behandeling. 

2. Na de sluiting van de behandeling beraadslaagt de Tuchtcommissie NOB over 

de vraag of het ten laste gelegde bewezen kan worden verklaard. 
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3. De besluitvorming hierover geschiedt bij meerderheid van stemmen in een 

besloten zitting. 

4. De Tuchtcommissie NOB mag in haar besluitvorming slechts die feiten in 

aanmerking nemen, waarvan ook de betrokkene kennis heeft kunnen nemen. 

Deze regel geldt echter niet ter zake van feiten die eerst bij de mondelinge 

behandeling aan de orde gekomen zijn, indien de betrokkene na deugdelijk te 

zijn opgeroepen niet bij de mondelinge behandeling is verschenen of daarbij is 

vertegenwoordigd. 

 

Straffen 
Artikel 9 

1. Als sanctie kan worden opgelegd: 

a. een berisping. De berisping houdt een officiële schriftelijke veroordeling 

in van bepaald met name genoemd gedrag van de betrokkene; 

b. het verbod om deel te nemen aan één of meer activiteiten van de 

Nederlandse Onderwatersport Bond voor een duur van maximaal drie 

jaren. Dit verbod om één of meer rechten uit te oefenen, is gericht op het 

beperken van de bewegingsvrijheid van de betrokkene, geldend voor 

bijvoorbeeld bepaalde ruimtes, omgang met bepaalde personen, groepen 

of teams, inzage van bepaalde dossiers, aanwezigheid bij bepaalde 

wedstrijden, trainingen of vergaderingen, zulks voor de door de 

Tuchtcommissie NOB bepaalde duur. 

c. het verbod om één of meer aan leden van de Nederlandse 

Onderwatersport Bond toegekende rechten uit te oefenen voor een duur 

van maximaal drie jaren; 

d. het verbod tot het uitoefenen van één of meer functies in de Nederlandse 

Onderwatersport Bond en - in zwaarwegende gevallen - het ontzeggen 

van het recht tot het uitoefenen van een functie in andere 

sportorganisaties voor een duur van maximaal tien jaren (onder meer: 

instructiebevoegdheid). Het verbod om bij de sportorganisatie één of 

meer functies uit te oefenen wordt alleen als sanctie opgelegd, indien de 

overtreding in de uitoefening van een bepaalde functie is begaan. 

Bedoelde ontzegging kan op die functie, maar ook op door de 

Tuchtcommissie NOB te bepalen andere functies in de sportorganisatie 

betrekking hebben; 

e. de schorsing voor een duur van maximaal vijf jaren. Een schorsing wordt 

als sanctie opgelegd indien de overtreding zo ernstig is dat niet met een 

lichtere sanctie kan worden volstaan en een royement een te zware 

sanctie is. Gedurende de schorsing kan de betrokkene geen functie en 

lidmaatschapsrechten uitoefenen, noch deelnemen aan activiteiten van 

de sportorganisatie en blijven de uit het lidmaatschap voortvloeiende 

verplichtingen onverkort op hem van toepassing. In overleg met de 

betrokkene kunnen hem tijdelijk bijzondere taken die hij in de ruimste 
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zin van het woord uitvoert ten behoeve van de vereniging worden 

geweigerd; 

f. het royement (ontzetting) als lid van de Nederlandse Onderwatersport 

Bond. Het royement wordt uitgesproken indien de misdraging, waarvan 

aangifte is gedaan, zo ernstig is dat er sprake is van een in ernstige mate 

in strijd handelen met de statuten, reglementen of besluiten van de 

Nederlandse Onderwatersport Bond. Indien de Tuchtcommissie NOB het 

royement uitspreekt, kan de betrokkene van die uitspraak in beroep gaan 

bij de commissie van beroep. Gedurende de beroepstermijn en hangende 

het beroep is de betrokkene geschorst.  

2. Indien een sanctie voor een bepaalde duur geldt of voor bepaalde activiteiten of 

functies wordt hiervan in de uitspraak mededeling gedaan. 

3. De publicatie van een sanctie geschiedt met vermelding van de initialen en 

woonplaats van de betrokkene, tenzij de Tuchtcommissie NOB in de uitspraak 

heeft beslist dat met een andere wijze van vermelding kan worden volstaan. 

4. Een berisping, een schorsing en een royement kunnen niet tezamen met een 

andere sanctie worden opgelegd. 

5. Met uitsluiting van de berisping en een royement kunnen de in lid 1 genoemde 

sancties geheel of gedeeltelijk voorwaardelijk worden opgelegd. Het 

voorwaardelijke gedeelte van een sanctie wordt aan een termijn van ten 

hoogste twee jaren gebonden. 

6. Bij het opleggen van een sanctie kan de Tuchtcommissie NOB rekening houden 

met de situatie die na het beëindigen van de sanctie tussen partijen kan 

ontstaan. De Tuchtcommissie NOB kan, indien dit ten tijde van de 

sanctieoplegging mogelijk is, aangeven op welke wijze de betrokkene zich 

tegenover degene die aangifte heeft gedaan na het ondergaan van de sanctie 

moet gedragen of welke beperkingen gewenst zijn om te voorkomen dat 

partijen elkaar ontmoeten. Hiervan kan in de uitspraak mededeling worden 

gedaan. Degene die aangifte heeft gedaan kan ook na het opleggen van de 

sanctie, maar voor het beëindigen van de sanctie, de Tuchtcommissie NOB 

verzoeken ter zake bedoelde mededeling te doen. 

7. Indien de betrokkene binnen de termijn van de voorwaardelijk opgelegde 

sanctie weer een misdraging begaat, kan de Tuchtcommissie NOB beslissen het 

voorwaardelijke gedeelte alsnog in een onvoorwaardelijke sanctie om te zetten 

en daarnaast een sanctie op te leggen voor de nieuwe misdraging. 

8. Maakt een misdraging, waarvan aangifte is gedaan, een ernstige inbreuk op de 

rechtsorde in de Nederlandse Onderwatersport Bond dan kan de 

Tuchtcommissie NOB, zodra aangifte is gedaan en voordat verweer is gevoerd 

of een mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden, het bestuur van de 

Nederlandse Onderwatersport Bond en/of onderwatersportvereniging waarvan 

de betrokkene lid is, adviseren een voorlopige maatregel op te leggen ter 

bevordering van de veiligheid van degene die aangifte heeft gedaan. De termijn 

van verweer, zoals vermeld in artikel 6, blijft dan van toepassing.  
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9. Bij het opleggen van een sanctie en bij het bepalen van (de hoogte van) de 

sanctie kan rekening worden gehouden met een strafrechtelijke veroordeling 

en/of met het resultaat van een andere wijze waarop de misdraging aan de 

orde is gesteld. 

 

Uitspraak 
Artikel 10 

1. Binnen veertien dagen nadat de mondelinge of schriftelijke behandeling heeft 

plaatsgehad, wordt uitspraak gedaan, welke vervolgens binnen zeven dagen 

aan de betrokkene en in kopie aan de secretaris van diens club wordt 

toegezonden. 

2. Aan de betrokkene wordt schriftelijk mededeling gedaan van de uitspraak, 

waarin wordt vermeld: 

 of de ten laste gelegde spelovertreding c.q. misdraging al dan niet 

bewezen wordt geacht; 

 voor welke spelovertreding c.q. misdraging een straf wordt opgelegd; 

 vanaf welke datum de straf ten uitvoer zal worden gelegd; 

 of en zo ja welke voorlopige straf op de ten uitvoer te leggen straf in 

mindering wordt gebracht; 

 in hoeverre de opgelegde straf terstond uitvoerbaar zal zijn, ongeacht 

een door betrokkene tegen de uitspraak in te stellen beroep; 

 dat uiterlijk binnen dertig dagen na de datum van de uitspraak in beroep 

kan worden gegaan bij de Commissie van Beroep NOB. Daarbij wordt het 

adres van de Commissie van Beroep NOB vermeld; 

 in hoeverre de straf voorwaardelijk wordt opgelegd, alsmede ter zake 

van welke spelovertreding c.q. misdraging; 

 op welke datum de proeftijd zal zijn beëindigd; 

3. De uitspraak dient tevens te worden gemotiveerd. 

4. De uitspraak van de Commissie van Beroep NOB is bindend. De uitspraak van 

de Tuchtcommissie NOB is onherroepelijk indien daartegen niet binnen de 

daarvoor gestelde termijn beroep is ingesteld. 

 

Beroep 
Artikel 11 

1. De betrokkene kan voor elke hem door de Tuchtcommissie NOB opgelegde 

straf in beroep gaan bij de Commissie van Beroep NOB. 

2. Het beroep moet worden ingesteld binnen drie weken nadat de betrokkene van 

de Tuchtcommissie NOB schriftelijke mededeling van uitspraak heeft 

ontvangen. 
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3. Het beroep moet schriftelijk worden ingediend bij de Commissie van Beroep 

NOB. De betrokkene moet daarbij aangeven om welke reden(en) hij in beroep 

komt. 

4. De Commissie van Beroep NOB is verplicht de zaak binnen veertien dagen 

nadat zij van het ingestelde beroep heeft kennis genomen in behandeling te 

nemen. Zij dient zich bij deze behandeling te baseren op hetgeen door de 

Tuchtcommissie NOB aan betrokkene ten laste is gelegd. De Commissie van 

Beroep NOB is evenwel vrij het onderzoek naar de feiten zelfstandig en zo 

nodig opnieuw te verrichten. 

Voor het overige zullen de bepalingen in dit reglement over de bevoegdheden 

en verplichtingen van de Tuchtcommissie NOB en van de betrokkene voor 

zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing zijn bij de behandeling van de 

zaak door de Commissie van Beroep NOB. 

 

Tenuitvoerlegging 
Artikel 12 

1. De tenuitvoerlegging van een opgelegde straf vangt aan op het moment dat de 

uitspraak definitief wordt, tenzij in de uitspraak anders is beslist. 

2. De Tuchtcommissie NOB kan nadere voorschriften geven omtrent de 

openbaarmaking van de uitspraak.  

 

Artikel 13 

Alle in dit reglement voorgeschreven schriftelijke mededelingen dienen verzonden te 

worden bij aangetekende brief, tenzij een andere wijze van verzending beschikbaar is 

die uitsluit dat de geadresseerde zich in redelijkheid kan beroepen op het niet of niet 

tijdig ontvangen hebben van de mededeling (fax, koeriersdiensten). 

 

 


