
 

 

Reglement Tuchtrechtspraak KNBB 
Aangenomen door de Bondsraad op 8-12-2019. De implementatie van dit reglement 

staat gepland voor eerste helft 2020. 

 

Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen 

Artikel 1 – Begripsbepalingen 

In dit reglement wordt verstaan onder: 
a. ‘aanklager’    de aanklager van de KNBB. 
b. ‘beschuldigde’    elk lid van de KNBB: 
     - tegen wie een tuchtzaak aanhangig is gemaakt; 
     - tegen wie een tuchtrechtelijk onderzoek loopt;  

-  aan wie een schikkingsvoorstel door de aanklager is 
gedaan; of 

- dat door een commissie is veroordeeld tot een straf en/of 
maatregel. 

c. ‘betrokkene’    de persoon of de vereniging die (vermoedelijk) een overtreding         
heeft begaan, of  
de vereniging die een administratief verzuim heeft begaan.  

c. ‘commissie’    de tuchtcommissie en/of commissie van beroep van de KNBB. 
d. ‘commissie van beroep’   de commissie van beroep van de KNBB. 
e. ‘dossier’ alle schriftelijke en digitale documenten, behorende bij één 

tuchtzaak. 
f. ‘tuchtcommissie’ de tuchtcommissie van de KNBB. 
g. ‘tuchtrechtelijke organen’ de in artikel 4 van dit reglement genoemde organen. 
 
Artikel 2 – Reglement Tuchtrechtspraak KNBB  

1.           Dit reglement is niet van toepassing op in het Reglement Heffingen en Maatregelen van de KNBB 
 vereniging  Carambole met naam genoemde overtredingen en administratieve verzuimen, indien en voor 
 zover begaan  op districtsniveau. 
2. Dit reglement is niet van toepassing op overtredingen van het Dopingreglement, het Tuchtreglement 

Seksuele Intimidatie en het Tuchtreglement Matchfixing van het Instituut Sportrechtspraak (hierna: ISR).  
3. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 en 7 van de Statuten van de KNBB en onverminderd het 

bepaalde in het Dopingreglement, het Tuchtreglement Seksuele Intimidatie van het ISR en het 
Tuchtreglement Matchfixing van het ISR, geschiedt de tuchtrechtspraak binnen de KNBB uitsluitend op 
basis van dit reglement. 

4. Voorzover in dit reglement niet anders is bepaald wordt de bevoegdheid tot het opleggen van straffen 
uitsluitend uitgeoefend door de tuchtrechtelijke organen van de KNBB. 

 
Artikel 3 – Tuchtrechtspraak 

Aan de tuchtrechtspraak, op basis van dit reglement, zijn onderworpen: 
1.  De leden van de KNBB, zoals omschreven in artikel 4 van de Statuten van de KNBB; 
2.  Derden, die zich op enig moment hebben onderworpen aan de tuchtrechtspraak krachtens dit reglement. 
 
Artikel 4 – Tuchtrechtelijke organen 

Tuchtrechtelijke organen zijn: 
1.  a.  de aanklager van de KNBB;  

b.  de tuchtcommissie van de KNBB; 
c.  de commissie van beroep van de KNBB. 

2.  De aanklager, de tuchtcommissie en de commissie van beroep zijn organen van de KNBB.  
3.  De tuchtcommissie en de commissie van beroep doen uitspraak in naam van de KNBB.   
 
Artikel 5 – Administratiekosten indienen van een zaak 

1. Een zaak wordt door een orgaan, commissie of lid van de KNBB, dan wel een niet-lid van de KNBB onder de 
aandacht gebracht van de aanklager, via een door de arbeidsorganisatie van de KNBB beschikbaar gesteld 
formulier. 

2. Aan de aangifte of melding door een lid van de KNBB, dan wel een melding door een niet-lid van de KNBB 
zijn administratiekosten van 50 Euro verbonden. De arbeidsorganisatie kan hiervan afwijken indien 
zwaarwegende omstandigheden zich hiertegen verzetten. 

3. Wanneer het lid of niet-lid dat de aangifte of melding heeft gedaan, in een tuchtrechtelijke procedure in het 
gelijk wordt gesteld, worden de betaalde administratiekosten terugbetaald.  



 

 

 

 

Hoofdstuk 2: Samenstelling en benoeming van de tuchtrechtelijke organen 

Artikel 6 – Benoeming aanklager 

1.   Op voorstel van het Bondsbestuur bepaalt de Bondsraad het aantal aanklagers dat tegelijkertijd in 
 functie is.  

2. De aanklagers worden op voordracht van het Bondsbestuur voor de duur van drie jaar benoemd door de 
 afgevaardigden van de Bondsraad. De aanklagers zijn lid van de KNBB. 
3. Aftredende aanklagers kunnen terstond worden herbenoemd met dien verstande dat de totale 
 zittingsduur voor aanklagers maximaal twaalf jaar bedraagt.  
4. De aanklagers dienen de functie volledig onafhankelijk uit te oefenen. 
5. Het Bondsbestuur voorziet in de secretariaatsbijstand ten behoeve van de aanklager(s). 
6. De functie van aanklager eindigt: 
 a. door te bedanken voor de functie; 
 b.  door het verstrijken van de termijn waarvoor de aanklager is verkozen; 
 c.  door het aanvaarden van een functie die ingevolge artikel 9 van dit reglement onverenigbaar is 
  met de functie van aanklager; 
  d. door overlijden; 
 e.  door beëindiging van het lidmaatschap van de KNBB. 
 
Artikel 7 – Benoeming leden van de tuchtcommissie en commissie van beroep 

1. a.  De tuchtcommissie bestaat uit ten minste vijf leden. De leden zijn lid van de KNBB.  
 b.  De commissie van beroep bestaat uit ten minste vijf leden. De leden zijn lid van de KNBB.  
2. a.  De algemeen voorzitter van de tuchtcommissie en de algemeen voorzitter van de commissie 
  van beroep worden op voordracht van het Bondsbestuur door de Bondsraad benoemd. 
 b.  De algemeen voorzitter dient de hoedanigheid van meester in de rechten of Master of Laws te 
  beschikken.   
3. De algemeen voorzitter en de overige leden van de tuchtcommissie respectievelijk de commissie van 
 beroep worden op voordracht van het Bondsbestuur voor de duur van drie jaar benoemd door de 
 afgevaardigden van de Bondsraad.  
4. Aftredende leden kunnen terstond worden herbenoemd met dien verstande dat de dat de totale 
 zittingsduur voor leden van de tuchtcommissie en de commissie van beroep maximaal twaalf jaar 
 bedraagt.  
5. De leden van de tuchtcommissie en de commissie van beroep dienen de functie volledig onafhankelijk 
 uit te oefenen. 
6. Het Bondsbestuur voorziet in de secretariaatsbijstand ten behoeve van de tuchtcommissie en commissie 
 van beroep. De secretaris van de tuchtcommissie en de commissie van beroep kan niet dezelfde 
 persoon zijn.  
 
Artikel 8 – Algemeen voorzitter 

1. De algemeen voorzitter: 
a. coördineert de werkzaamheden van het tuchtrechtelijk orgaan waarvan hij algemeen voorzitter 

is en wordt daarbij ondersteunt door de secretaris van de tuchtcommissie of de secretaris van 
de commissie van beroep; 

b. bevordert waar mogelijk de uniformiteit van de uitspraken van het tuchtrechtelijk orgaan 
waarvan hij algemeen voorzitter is.  

Artikel 9 – Samenstelling van de behandelende tuchtcommissie en commissie van beroep. 

1. De behandeling van zaken door de tuchtcommissie en commissie van beroep geschiedt door drie leden. 
2.  Deze leden, van wie er een als voorzitter optreedt, worden aangemerkt als de tuchtcommissie 
 respectievelijk commissie van beroep.  
3.  Het lid dat als voorzitter optreedt, dient de hoedanigheid van meester in de rechten en, of Master of 

Laws te  bezitten.  
 
Artikel 10 – Einde lidmaatschap tuchtcommissie en commissie van beroep 

1. Het lidmaatschap van de tuchtcommissie of commissie van beroep eindigt; 
 a. door te bedanken als lid van de tuchtcommissie respectievelijk commissie van beroep; 
 b.  door het verstrijken van de termijn waarvoor het lid was benoemd, behoudens zijn eventuele 
     herbenoeming;  
 c.  door het aanvaarden van een functie die ingevolge artikel 10 van dit reglement       

onverenigbaar is met het lidmaatschap van de tuchtcommissie respectievelijk commissie van 
beroep;  

 d. door overlijden; 
 e.  door beëindiging van het lidmaatschap van de KNBB. 
 



 

 

 
 
 
Artikel 11 – Onverenigbaarheden 

1. Het lidmaatschap van de tuchtcommissie respectievelijk commissie van beroep en de functie van 
 aanklager is onverenigbaar met het lidmaatschap van het Bondsbestuur, een sectiebestuur, de 
 Bondsraad, een sectieraad van de KNBB.  
2. Zij die een dienstverband hebben met de KNBB kunnen geen deel uitmaken van de tuchtcommissie 
 respectievelijk commissie van beroep of de functie van aanklager vervullen.  
3. a.  De leden van de tuchtcommissie kunnen geen lid zijn van de commissie van beroep. 
 b.  De leden van de commissie van beroep kunnen geen lid zijn van de tuchtcommissie. 
 c.  Het lidmaatschap van de tuchtcommissie respectievelijk commissie van beroep is niet  
  verenigbaar met een functie van aanklager binnen de KNBB.   
4. Een lid van de tuchtcommissie respectievelijk commissie van beroep of in de functie van aanklager 
 aanklager mag niet aan de behandeling van een zaak deelnemen, indien hij op enigerlei wijze bij de 
 zaak betrokken is (geweest):    
 a.  persoonlijk; 
 b.  uit hoofde van een van zijn functies; 
 c.  als lid of functionaris van een vereniging die bij de zaak betrokken is. 
5.  Indien een lid van de tuchtcommissie respectievelijk commissie van beroep voor of tijdens de 
 behandeling van een zaak meent dat zich een onverenigbaarheid voordoet of indien een lid van de 
 tuchtcommissie respectievelijk commissie van beroep zich om een andere reden wenst terug te trekken 
 van de behandeling van een zaak, doet hij hiervan zo spoedig mogelijk met opgave van reden melding 
 aan de betreffende commissie. De betreffende commissie zal alsdan in onderling overleg een ander lid 
 van de commissie voor de behandeling van een zaak aanwijzen.   
6.  Indien een aanklager voor of tijdens de behandeling van een zaak meent dat zich een 
 onverenigbaarheid voordoet of indien een aanklager zich om een andere reden wenst terug te trekken 
 van de behandeling van zaak, doet hij hiervan zo spoedig mogelijk met opgave van reden melding aan 
 een collega aanklager. Deze collega aanklager wijst in onderling overleg een andere aanklager aan om 
 de zaak te behandelen.   
 

Hoofdstuk 3: Taken en bevoegdheden van de tuchtrechtelijke organen 
 
Artikel 12 – De taak van de aanklager  

Onverminderd de op grond van de Statuten en reglementen van de KNBB aan andere organen toegewezen 
bevoegdheden, hebben aanklagers als taak: 
a.  toe te zien op de naleving van de Statuten, reglementen, uitvoeringsbesluiten en/of de besluiten van 
 andere organen van de KNBB; 
b. het beschermen van de belangen van de KNBB. 
 
Artikel 13 – De aanklager 

1.   De aanklager is verplicht een aangifte door een orgaan, commissie of lid van de KNBB, dan wel een 
 melding door een niet-lid van de KNBB wegens een vermoedelijk begane overtreding van een bepaling in 
 de Statuten, reglementen of bestuursbesluiten van de KNBB in behandeling te nemen. 

2.  De aanklager is verplicht aan de tuchtcommissie voor te leggen alle zaken, waarin 
 een schikkingsvoorstel niet is aanvaard; 
3.        De aanklager is bevoegd ten aanzien van een naar zijn oordeel strafbaar handelen of nalaten:  
           a.  een zaak te seponeren; 
           b.  een lid in staat van beschuldiging te stellen door: 
  i. het desbetreffende lid een schikkingsvoorstel, houdende een straf als genoemd in 
   artikel 36 van dit reglement, aan te bieden; 
  ii. een zaak die zich, naar het oordeel van de aanklager niet voor een schikking leent, bij 
   brief of aanzegging ter behandeling aan de tuchtcommissie voor te leggen. Tegen 
   deze brief of aanzegging is geen verweer of beroep mogelijk; 

ii. een zaak die naar het oordeel van de aanklager gekwalificeerd kan worden als ernstig  
wangedrag door te verwijzen naar het Instituut Sportrechtspraak; 

 
Artikel 14 – Aanvaarding schikkingsvoorstel 

1. a.  Het in staat van beschuldiging gestelde lid dient binnen de door de aanklager in het  
  schikkingsvoorstel genoemde termijn te (laten) berichten of hij het schikkingsvoorstel  
  accepteert. 
 b. Indien de aanklager binnen de in het schikkingsvoorstel genoemde termijn geen bericht heeft 
  ontvangen, wordt het schikkingsvoorstel geacht te zijn afgewezen.  
2. a. Indien een lid het voorstel van de aanklager accepteert, wordt de in het schikkingsvoorstel 
  vervatte straf of maatregel geacht onherroepelijk te zijn opgelegd door de tuchtcommissie.  
 b. De aanklager zorgt voor de tenuitvoerlegging van de straf. 
 



 

 

Artikel 15 – Bevoegdheden arbeidsorganisatie namens de aanklager bij administratief verzuim 

1. De arbeidsorganisatie van de KNBB kan, namens de aanklager: 
a. op basis van een aangifte, melding of rapportage een administratief verzuim aan betrokkene 

tenlasteleggen; 
b. verklaringen opvragen van getuigen en/of deskundigen; 
c.  beschuldigde, bij een administratief verzuim, namens de aanklager een schikkingsvoorstel 

doen. 
2. De arbeidsorganisatie van de KNBB kan geen ander schikkingsvoorstel doen aan beschuldigde dan: 
 a. een berisping; 
 b. een boete van maximaal €250,-; 
 c. een uitsluiting van maximaal drie maanden; 

d. een ontzegging van het recht tot het uitoefenen van een functie binnen een vereniging voor 
maximaal drie maanden. 

3. De maxima zoals genoemd in lid 2 van dit artikel gelden ongeacht of een deel van de voorgestelde straf 
voorwaardelijk wordt opgelegd. 

4. De arbeidsorganisatie kan de zaak in elke fase van de behandeling voorleggen aan de aanklager. 
5. De arbeidsorganisatie legt de zaak in elk geval voor aan de aanklager indien een ander 

schikkingsvoorstel dan ingevolge lid 2 van dit artikel is toegestaan, dient te worden gedaan. 
6. Indien een zaak is behandeld door de arbeidsorganisatie dan geldt de aldus tot stand gekomen 

beslissing als een beslissing van de aanklager. 
 
Artikel 16 – Doorverwijzen Instituut Sportrechtspraak 

1. Indien sprake is van een overtreding welke naar het oordeel van de aanklager gekwalificeerd kan 
worden als ernstig wangedrag, dit ter beoordeling van de aanklager, zal de aanklager deze zaak ter 
behandeling doorverwijzen naar het Instituut Sportrechtspraak. 

 2. Onder ernstig wangedrag wordt in ieder geval verstaan: 
 a. het uiten van bedreiging(en); 
 b. (seksuele) intimidatie; 
 c. matchfixing; 
 d. alle overige gedragingen die in het maatschappelijk verkeer strafbaar zijn gesteld. 
 
Artikel 17 – Tuchtcommissie 

De tuchtcommissie is bevoegd om in behandeling te nemen: 
 a. het verzoek van een lid of orgaan van de KNBB dat rechtstreeks betrokken belanghebbende is, 
  dit ter beoordeling van de tuchtcommissie, om alsnog vervolging door de aanklager te bevelen; 
 b. een zaak, waarbij het desbetreffende lid het schikkingsvoorstel heeft afgewezen; 
 c. een zaak, die de aanklager overeenkomstig het hiervoor in artikel 13  lid 3 onder ii. bepaalde 
  direct aan de tuchtcommissie heeft voorgelegd.    
 
Artikel 18 

1. Het hiervoor in artikel 17 onder a genoemde verzoek, dient binnen vijf werkdagen na de dag dat de 
 sepotbeslissing aan de rechtstreeks betrokken belanghebbende bekend is geworden bij de 
 tuchtcommissie te zijn ingediend.   
2. De tuchtcommissie behandelt het hiervoor in lid 1 genoemde verzoek en kan beslissen dat: 
 a. de verzoeker geen rechtstreeks betrokken belanghebbende is;  
 b. de sepotbeslissing gehandhaafd blijft; 
 c. de aanklager alsnog een schikkingsvoorstel moet doen. 
3. Tegen de beslissing van de tuchtcommissie is geen verweer of beroep mogelijk. 
 
Artikel 19 

1. Indien een lid het schikkingsvoorstel van de aanklager niet accepteert, vindt behandeling van de zaak 
 door de tuchtcommissie uiterlijk veertien werkdagen nadat het schikkingsvoorstel niet is geaccepteerd 
plaats.   

2. De tuchtcommissie kan van het in het voorgaande lid afwijken indien daarvoor, naar het oordeel van de 
 tuchtcommissie, aanleiding bestaat. 
 
Artikel 20 – Commissie van beroep 

De commissie van beroep is bevoegd: 
a. een beroep tegen een uitspraak van de tuchtcommissie te behandelen; 
b. een verzoek om herziening te behandelen. 
 
Artikel 21 

1. Tenzij dit expliciet is uitgesloten, kunnen beschuldigde en/of de aanklager tegen een uitspraak van de 
 tuchtcommissie in beroep komen.   
2. Indien het beroep tegen een uitspraak van de tuchtcommissie niet binnen tien werkdagen na  

dagtekening van de betreffende uitspraak door de commissie van beroep is ontvangen, verklaart de 
commissie van beroep beschuldigde en/of de aanklager niet ontvankelijk. 



 

 

3. a. Het beroep dient schriftelijk, met redenen omkleed en ondertekend bij de commissie van beroep 
  te worden ingediend.  
 b. Indien beschuldigde in beroep komt, dient het beroepschrift door hemzelf dan wel door zijn 
  raadsman te zijn ondertekend. 
 
Artikel 22 – Herziening 

1. Indien een straf is opgelegd waartegen geen beroep meer open staat, kan beschuldigde om gehele of 
 gedeeltelijke herziening van de straf verzoeken op grond van feiten en omstandigheden die: 
 a. bij de behandeling door het tuchtrechtelijk orgaan niet bekend waren of niet ter kennis van het 
  desbetreffende tuchtrechtelijke orgaan zijn gebracht; en 

b. ernstig het vermoeden doen ontstaan, dat waren zij bekend geweest bij het desbetreffende 
tuchtrechtelijke orgaan, zij tot een andere beslissing voor de beschuldigde zouden hebben 
geleid. 

2. Het verzoek tot herziening dient schriftelijk en met redenen omkleed bij de commissie van 
beroep te worden ingediend. 

3.  a. Het verzoek vermeldt de feiten en omstandigheden waarop het steunt, met opgave van de 
  bewijsmiddelen, waaruit van die feiten en omstandigheden kan blijken. 
 b. Een verzoek dat niet voldoet aan de hiervoor in lid 1 gestelde eisen, wordt niet in behandeling 
  genomen.  
 c. De commissie van beroep is bevoegd betrokkene in de gelegenheid te stellen om, het verzoek 
  binnen een door haar gestelde termijn, zodanig te wijzigen dat het alsnog voldoet aan de 
  hiervoor in lid 1 gestelde eisen. 
4. Tenzij de commissie van beroep anders beslist, wordt de tenuitvoerlegging van een opgelegde straf door 
 het verzoek tot herziening niet opgeschort. 
5. a.  Indien de commissie van beroep het verzoek tot herziening gegrond acht, vernietigt zij de 
  beslissing waarvan herziening is gevraagd en geeft zij een nieuwe beslissing.  
 b. Indien de commissie van beroep het beroep tot herziening ongegrond acht, wijst zij dit in een 
  met redenen omklede beslissing af.  
6. Tegen de beslissing van de commissie van beroep is geen verweer of beroep mogelijk. 
 

Hoofdstuk 4: De tuchtrechtelijke procedure 
 
Artikel 23 – Aanhangig maken 

Een zaak wordt door de aanklager aanhangig gemaakt bij de tuchtcommissie door indiening van een schriftelijke 
gedane en met redenen omklede aangifte.  

 
Artikel 24 – Niet-ontvankelijkheid 

De tuchtcommissie is bevoegd om vanwege naar haar oordeel gegronde redenen een aanhangig gemaakte zaak 
niet-ontvankelijk te verklaren. 
 
Artikel 25 – Bijstand  

1. Beschuldigde is bevoegd zich in elke fase van de behandeling van zijn zaak te laten bijstaan door een 
 raadsman, dan wel eenieder die als zodanig door de tuchtcommissie wordt toegelaten.  
2. In geval van minderjarigheid kan beschuldigde zich naast een raadsman laten bijstaan door een ouder, 
 verzorger of voogd.  
 
Artikel 26 - Dossier 

Voorafgaand aan de behandeling van de zaak, ontvangen de aanklager en beschuldigde en/of diens raadsman, 
van de secretaris van de tuchtcommissie fotokopieën van het dossier die op de zaak betrekking hebben. 
 
Artikel 27 – De behandeling 

1. De tuchtcommissie behandelt zaken mondeling of schriftelijk. 
2. De zaak wordt alleen schriftelijk behandeld, indien: 
 a. de aanklager geen mondelinge behandeling heeft gevorderd; 
 b. beschuldigde niet om een mondelinge behandeling heeft verzocht; 
 c. de tuchtcommissie van oordeel is dat zij over voldoende bescheiden beschikt om over de zaak 
  te beslissen.  
3. Beschuldigde en de aanklager kunnen een binnen een door de tuchtcommissie gestelde termijn kenbaar 
 maken of zij een schriftelijke dan wel een mondelinge behandeling van de zaak wensen.  
4. De mondelinge behandeling vindt in beginsel in het openbaar plaats, tenzij de tuchtcommissie anders 
 beslist. 
5. De tuchtcommissie beslist dat de behandeling niet in het openbaar plaatsvindt indien: 
 a. de aanklager en/of beschuldigde daarom verzoeken; 
 b. het belang van de KNBB en/of beschuldigde dit wenselijk maakt. 



 

 

6. Een tuchtprocedure kan alsnog worden gestart als de misdragingen hebben plaatsgevonden tijdens het 
 lidmaatschap van beschuldigde, dan wel dat beschuldigde anderszins aan het tuchtrecht van de KNBB 
 verbonden was, en dat nu niet meer het geval is. 
7. Als de tuchtcommissie tijdens de behandeling tot het oordeel komt dat beschuldigde (ook) een andere 
 dan de aanhangig gemaakte misdraging heeft begaan, kan de tuchtcommissie dit in zijn oordeel 
 meenemen. 
 
 
Artikel 28 – Bijwonen behandeling  

1. Beschuldigde en de aanklager dienen bij de behandeling van een zaak aanwezig te zijn.  
2. Indien het belang van het onderzoek zich daartegen verzet, kan de tuchtcommissie bepalen, dat een  

persoon of meerdere personen geen toegang heeft of hebben tot de zitting of een deel van de zitting.  
3. Indien beschuldigde en/of de aanklager niet bij de behandeling van een zaak aanwezig zijn, kan de 
 tuchtcommissie daaruit de gevolgtrekkingen maken, die zij juist acht. 
 
Artikel 29 – Getuigen, deskundigen en slachtoffers 

1. De tuchtcommissie is ambtshalve bevoegd getuigen en/of deskundigen op te roepen en te horen. 
2. De aanklager en beschuldigde kunnen de tuchtcommissie voor aanvang van de behandeling verzoeken 
 de door hem meegebrachte getuigen en/of deskundigen te doen horen. De tuchtcommissie kan 
 dergelijke verzoeken gemotiveerd weigeren.  
3. Tenzij de tuchtcommissie anders beslist, zijn de aanklager en beschuldigde ieder bevoegd om maximaal 
 drie getuigen en/of deskundigen mee te brengen. 
4. Een lid dat als getuige of als deskundige door de tuchtcommissie wordt opgeroepen, is verplicht te 
 verschijnen. Indien het lid niet aanwezig is, kan de tuchtcommissie daaruit de gevolgtrekkingen maken,  

die zij juist acht. 
5. Een getuige of een deskundige wordt voorafgaand aan het verhoor medegedeeld dat hij verplicht is de 

hele waarheid te spreken. 
6. Het slachtoffer heeft het recht om tijdens de behandeling gehoord te worden in afwezigheid van 
 beschuldigde. 
 
Artikel 30 – Nader onderzoek 

1. De tuchtcommissie kan – ook buiten de mondelinge behandeling om – te allen tijde schriftelijke of 
mondelinge inlichtingen vragen. 

2. Ieder lid is verplicht desgevraagd aan de tuchtcommissie, mondeling of schriftelijk, volledige en juiste 
inlichtingen en opgaven te verstrekken.   

 
Artikel 31 – Beraadslaging 

1. Terstond na sluiting van de behandeling vinden de beraadslagingen plaats. 
2. De beraadslaging vindt niet in het openbaar plaats. 
3. De tuchtcommissie beslist met meerderheid van stemmen. 
4.  De leden van de tuchtcommissie bewaren geheimhouding over hetgeen tijdens de beraadslaging is 

besproken. 
 
Artikel 32 – Uitspraak  

1. De tuchtcommissie doet uiterlijk binnen tien werkdagen na het sluiten van de behandeling uitspraak.  
2. De tuchtcommissie verklaart zich onbevoegd om van de zaak kennis te nemen, indien de beweerde 

overtreding niet bij of krachtens dit reglement strafbaar is gesteld.  
3. Indien de tuchtcommissie van oordeel is dat de een overtreding niet wettig en overtuigend is 

aangetoond, spreekt zij beschuldigde vrij. 
4. Indien de tuchtcommissie van oordeel is dat de overtreding geheel of gedeeltelijk is aangetoond, bepaalt 

zij welke van de in artikel 36 van dit reglement genoemde straf(fen) worden opgelegd.  
5. Elke uitspraak van de tuchtcommissie wordt schriftelijk vastgelegd en is met redenen omkleed. 
6. De uitspraak stuurt de uitspraak schriftelijk uiterlijk binnen tien werkdagen nadat zij uitspraak heeft 

gedaan op naar beschuldigde, de aanklager en het Bondsbestuur en anderen die uit hoofde van hun 
functie van deze uitspraak op de hoogte gebracht dienen te worden.  

 

Hoofdstuk 5: Beroep 
 
Artikel 33 – Commissie van beroep 

1. Bij de commissie van beroep kan beroep worden ingesteld tegen: 
 a.  een sepot van de aanklager; 
 b. de uitspraak van de tuchtcommissie; 

c. overige besluiten uitspraken waarvoor conform de reglementen van de KNBB beroep bij de 
commissie van beroep open staat. 

2. De commissie van beroep kan een uitspraak van de tuchtcommissie bevestigen, geheel of gedeeltelijk 
vernietigen en opnieuw recht doen. 



 

 

3. Op de werkwijze van de commissie van beroep zijn de bepalingen in hoofdstuk 4 van dit reglement van 
overeenkomstige toepassing. 

 
 
Hoofdstuk 6: Betrokkenen en indeling tuchtzaken 
 
Artikel 34 - Betrokkenen 

1. Overtredingen kunnen worden gepleegd door natuurlijke personen en door verenigingen. 
2. Administratieve verzuimen kunnen worden gepleegd door verenigingen. 
3.  Indien een overtreding wordt begaan door een orgaan, een commissie of een team van een vereniging, 

dan wel door één of meer leden handelend in verenigingsverband, in welke hoedanigheid dan ook, kan 
de vereniging als beschuldigde worden aangemerkt. 

 
Artikel 35 – Indeling tuchtzaken 

1.  Tuchtzaken worden onderverdeeld in overtredingen en administratieve verzuimen. 
2.   Als overtreding wordt beschouwd elk zodanig handelen of nalaten dat: 

a. in strijd is met de Statuten, reglementen, spelregels en/of een besluit van één van de organen 
van de KNBB; 

 b. de belangen van de KNBB of de biljartsport in het algemeen schaadt. 
3. Als administratief verzuim wordt beschouwd: 

a. het niet, niet tijdig of niet volledig indienen van op basis van enig reglement in te zenden 
rapporten, formulieren, inlichtingen, bescheiden of gegevens; 

b. het niet, niet tijdig, of niet volledig voldoen van aan de KNBB verschuldigde gelden. 
c. elk handelen of nalaten, dat in andere reglementen van de KNBB als administratief verzuim is 

aangemerkt. 
4. Voor het strafbaar zijn van overtredingen is opzet, schuld, nalatigheid of onzorgvuldigheid vereist. 
5. Voor het strafbaar zijn van administratieve verzuimen is nalatigheid of onzorgvuldigheid vereist. 
6. In afwijking van lid 3 van dit artikel gelden de daar genoemde gedragingen als overtreding, indien opzet 

of schuld kan worden aangetoond.  
 

Hoofdstuk 7: Straffen 
 
Artikel 36 – Straffen 

1. De straffen, die opgelegd kunnen worden, zijn: 
 a. berisping/waarschuwing; 
 b. schorsing; 
 c. een geldboete en/of betaling van een schadevergoeding; 
 d. uitsluiting van deelname aan wedstrijden; 
 e. het tijdelijk of definitief ontzeggen van het recht tot het uitoefenen van één of meer functies; 
 f. ontzegging van de toegang tot het terrein van de vereniging en, of de toegang tot de  

accommodatie; 
 g. ontzetting uit het lidmaatschap (royement) van de KNBB. 
2. De hiervoor in lid 1 genoemde straffen kunnen tezamen worden opgelegd.  
3. Indien een straf voor een bepaalde duur geldt of voor bepaalde activiteiten of functies wordt hiervan in 

de uitspraak mededeling gedaan. 
4. Met uitsluiting van een berisping en een royement kunnen de in lid 1 genoemde straffen geheel of 

gedeeltelijk voorwaardelijk worden opgelegd.  
5. De tuchtcommissie is bevoegd de zaak zonder strafoplegging af te doen. 
6. Indien beschuldigde binnen de termijn van een voorwaardelijk opgelegde straf weer een misdraging 

begaat, kan de tuchtcommissie beslissen het voorwaardelijke gedeelte alsnog in een onvoorwaardelijke 
straf om te zetten en daarnaast een straf of te leggen voor de nieuwe misdraging. 

7. Alle opgelegde straffen worden: 
 a. ter kennis gebracht van beschuldigde; 
 b. gepubliceerd via het door het Bondsbestuur voor publicatie aangewezen medium. 
 
Artikel 37 – Uitsluiting 

1. Een uitsluiting geldt voor; 
 a. het in de uitspraak van een tuchtrechtelijk orgaan genoemde aantal wedstrijden; 
 b.  de in de uitspraak van het tuchtrechtelijk orgaan genoemde categorie wedstrijden. 
2  De periode van de uitsluiting vangt aan op de dag van de tuchtrechtelijke uitspraak. 
 
Artikel 38 – Schorsing 

1. Een schorsing wordt opgelegd voor een bepaalde periode. 
2. Gedurende de hiervoor in lid 1 bepaalde periode, is het de geschorste verboden om: 
 a. deel te nemen aan wedstrijden; 
 b. functies uit te oefenen binnen de KNBB en bij een vereniging. 



 

 

3. De periode van schorsing vangt aan op de dag van de tuchtrechtelijke uitspraak. 
 

Hoofdstuk 8: Tenuitvoerlegging 
 
Artikel 39 – Tenuitvoerlegging 

1.  Het Bondsbestuur is verplicht ervoor te zorgen dan wel erop toe te zien dat opgelegde straffen ten 
uitvoer worden gelegd. 

2. Een opgelegde straf wordt van kracht en staat onherroepelijk vast, indien daartegen binnen de 
beroepstermijn geen beroep is ingesteld; een opgelegde straf wordt ook van kracht en staat 
onherroepelijk vast, indien na de gevolgde beroepsprocedure geen beroep meer open staat. 

3. De tenuitvoerlegging vindt onmiddellijk na de uitspraak plaats. Indien er beroep is aangetekend bepaalt 
de commissie van beroep of de straf tijdens de behandeling van het beroep al dan niet wordt 
opgeschort.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


