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HOOFDSTUK I De Tuchtcommissie
Artikel L 1
Bevoegdheid
1.1
De tuchtrechtspraak, zoals omschreven in artikel A10 lid 1 van de statuten, wordt in eerste
instantie uitgeoefend door de tuchtcommissie, respectievelijk de tuchtrechter en geschiedt met
inachtneming van het bepaalde in de statuten uitsluitend krachtens het bepaalde in dit
reglement of in het Dopingreglement.
1.2
In afwijking van lid 1 geschiedt in geval van overtreding van het Dopingreglement, tenzij in het
Dopingreglement anders wordt bepaald, de tuchtrechtspraak krachtens dat dopingreglement.
Artikel L 2
Benoeming
2.1
De algemene vergadering van de KNZB benoemt voor een periode van vier jaren de voorzitter,
de vicevoorzitter, de secretarissen en de overige leden, daaronder begrepen de tuchtrechter,
uit de meerderjarige leden van leden van de KNZB.
2.2
De voordracht tot benoeming van de leden van de tuchtcommissie, geschiedt door
het bondsbestuur.
2.3
De tuchtcommissie kiest uit haar midden een lid voor de functie van tuchtrechter en een
vervanger.
Artikel L 3
Samenstelling tuchtcommissie
De tuchtcommissie bestaat uit een voorzitter, tenminste twee vicevoorzitters, één secretaris,
die de titel van meester in de rechten dient te bezitten of over dezelfde deskundigheid dient te
beschikken, benevens tenminste zes andere leden.
Artikel L 4
Samenstelling kamer tuchtcommissie
4.1
De tuchtcommissie stelt de meervoudige kamers in, regelt de samenstelling daarvan alsmede
de verdeling van de werkzaamheden over de verschillende kamers.
4.2
Een meervoudige kamer bestaat uit drie leden: een (vice)voorzitter, een fungerend
secretaris en één ander lid.
4.3
In geval van de behandeling van wangedrag als beschreven in artikel L 6.1 d zal de
samenstelling van de meervoudige kamer bij voorkeur bestaan uit een gemengde
samenstelling en is deskundigheid op het gebied van seksuele intimidatie
vertegenwoordigd.
Artikel L 5
Incompatibiliteit
5.1
In een meervoudige kamer mag niet meer dan één lid van een lid van de KNZB zitting hebben.
5.2
De leden van een kamer die over een zaak oordelen, mogen niet persoonlijk of door één van
hun functies bij die zaak betrokken zijn, noch lid zijn van een lid van de KNZB, dat bij die
zaak betrokken is.
HOOFDSTUK II Overtredingen
Artikel L 6 Strafbaar handelen
6.1
In het algemeen zal strafbaar zijn handelen of nalaten in strijd met de statuten, reglementen,
beroepscode (die als bijlage aan dit reglement is toegevoegd) en/of besluiten van organen van
de KNZB.
Van zodanig handelen casu quo nalaten is in ieder geval sprake bij:
a.
het schaden van de belangen van de KNZB en/of zijn aangesloten leden en/of hun
leden;
b.
bedrieglijke handelingen inzake het uitkomen, respectievelijk het doen uitkomen van
zwemmers, waterpoloërs, synchroonzwemmers en/of schoonspringers;
c.
wangedrag waaronder onder meer wordt verstaan het opzettelijk of door schuld
toebrengen van lichamelijk letsel, het zonder gegronde redenen weigeren of onthouden
van medewerking aan de bevoegde organen van de KNZB of enig persoon bij de
uitoefening van een officiële functie binnen KNZB-verband, daadwerkelijk of lijdelijk
verzet tegen die personen of organen, alsmede het door woord, daad of geschrift
ondermijnen van hun gezag.
d.
gedragingen die vallen onder de definitie van seksuele intimidatie of overtredingen van
de gedragsregels seksuele intimidatie zoals omschreven in het tuchtreglement bijlage
seksuele intimidatie.
6.2
De tuchtrechter mag uitsluitend oordelen over de volgende overtredingen:
a.
beledigen in woord en/of gebaar;
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b.
c.

schelden;
het tonen van gebrek aan eerbied.

HOOFDSTUK III Straffen door de tuchtcommissie / tuchtrechter
Artikel L 7 Straffen door de tuchtcommissie
7.1
De tuchtcommissie is bevoegd, om in geval van overtredingen als bedoeld in artikel L6.1 daarbij nadrukkelijk uitsluitende de overtredingen als genoemd in artikel L6.2 de hierna
genoemde straffen - al dan niet in combinatie - op te leggen.
De tuchtcommissie is eveneens bevoegd als een aangeklaagde naast één of meer
overtredingen als genoemd in artikel L6.1 één of meer van de in artikel L6.2 genoemde
overtredingen ten laste wordt gelegd.
A.
Aan leden en regio’s:
1. berisping;
2. ernstige berisping;
3. tuchtrechtelijke boete waarvan het maximum en minimum zijn vastgelegd in de
bijlage bij het huishoudelijk reglement;
4. het doen plaatsvinden van wedstrijden zonder publiek dan wel in een ander
zwembad dan door de organiserende instantie is vastgesteld;
5. schorsing van het lidmaatschap tot ten hoogste 5 jaar; onder een schorsing wordt
verstaan een tijdelijke beperking van de uit het lidmaatschap voortvloeiende
rechten en plichten, die in de periode van de schorsing bestaan uit het zich
verweren in tuchtzaken, het instellen van hoger beroep, het verzoeken van
kwijtschelding en het betalen van contributie;
6. ontzetting uit het lidmaatschap; deze straf kan slechts worden uitgesproken indien
een lid van de KNZB in ernstige mate in strijd met de statuten, reglementen of
besluiten van de organen van de KNZB handelt of de KNZB op onredelijke wijze
benadeelt;
7. vergoeding van kosten.
B.
Aan leden en andere aangeslotenen van leden van de KNZB alsmede aan degenen, die
binnen de KNZB of binnen een lid van de KNZB een functie - welke dan ook - bekleden
of zullen bekleden:
1. berisping;
2. ernstige berisping;
3. tuchtrechtelijke boete waarvan het maximum is vastgelegd in de bijlage bij het
huishoudelijk reglement;
4. tijdelijke of levenslange uitsluiting van het recht deel te nemen aan alle of bepaalde
activiteiten van de KNZB en van de leden van de KNZB, behoudens onderlinge,
alsmede aan internationale wedstrijden, georganiseerd door een instantie, die deel
uitmaakt van een bij de FINA aangesloten bond; levenslange uitsluiting kan alleen
worden uitgesproken als in ernstige mate in strijd met de statuten, reglementen of
besluiten van organen van de KNZB is gehandeld of als de KNZB op onredelijke
wijze is benadeeld; een tijdelijke uitsluiting kan worden opgelegd tot ten hoogste 5
jaar;
5. tijdelijke of levenslange uitsluiting van het recht functies in het algemeen of
bepaalde functies te bekleden in de KNZB en zijn organen; levenslange uitsluiting
kan alleen worden uitgesproken als in ernstige mate in strijd met de statuten,
reglementen of besluiten van organen van de KNZB is gehandeld of als de KNZB
op onredelijke wijze is benadeeld; een tijdelijke uitsluiting kan worden opgelegd tot
ten hoogste 5 jaar;
6. vergoeding van kosten.
C.
Straffen voor overtreding van het dopingreglement.
De straffen die opgelegd kunnen worden voor overtreding van het dopingreglement zijn
opgenomen in het dopingreglement (afd. P).
D.
Straffen voor overtreding van Reglement Seksuele Intimidatie.
De straffen die opgelegd kunnen worden voor overtreding van het reglement Seksuele
Intimidatie, zijn opgenomen in de Bijlage Reglement Seksuele Intimidatie – artikel 6.
7.2
Voorlopige straffen
7.2.1 De tuchtcommissie is bevoegd de in artikel L7.1 sub A4 en 5 en artikel L7.1 sub B4 en 5
genoemde straffen, indien ernstige bezwaren tegen de aangeklaagde(n) zijn gerezen en het
algemeen belang dit vraagt, in afwachting van een verdere behandeling van de zaak met
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7.2.2
7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

onmiddellijke ingang voorlopig op te leggen, zodra de zaak te harer kennis is gebracht
De tuchtcommissie is bevoegd de voorlopige straf tussentijds te beëindigen.
Voorwaardelijke straffen
De tuchtcommissie is bevoegd te bepalen dat de onder artikel L7.1 sub A3, 4, 5 en 6 en in
artikel L7.1 sub B3, 4 en 5 bedoelde straffen al dan niet onder het opleggen van voorwaarden
geheel of gedeeltelijk en al dan niet gebonden aan een bepaalde termijn voorwaardelijk
kunnen worden opgelegd.
Overneming door de vereniging
Bij een besluit tot tijdelijke of levenslange uitsluiting van rechten als bedoeld in artikel L7.1 sub
B4 en 5 kan worden bepaald dat, na het onherroepelijk worden van dat besluit, het lid van de
KNZB, waarvan de betrokkene lid of aangeslotene is of waarbij hij een functie bekleedt,
verplicht is betrokkene voor dezelfde termijn als de tijdelijke uitsluiting te schorsen van zijn
lidmaatschap, van zijn aangeslotene zijn of van zijn functie casu quo zijn lidmaatschap, zijn
aangeslotene zijn met onmiddellijke ingang op te zeggen respectievelijk met onmiddellijke
ingang zijn functie te beëindigen, tegen welke schorsing, opzegging en beëindiging geen
beroep open staat.
Tenuitvoerlegging
De door de tuchtcommissie uitgesproken straffen worden met onmiddellijke ingang ten uitvoer
gelegd.
Schikking
1.
De tuchtcommissie is bevoegd een aangeklaagde in de gelegenheid te stellen de
verdere behandeling van een klacht te voorkomen door betaling binnen een door de
tuchtcommissie te bepalen termijn van een door haar te bepalen bedrag; het minimum
en maximum van dit bedrag zijn vastgelegd in de bijlage bij het huishoudelijk reglement.
2.
Bij het aanvaarden van een schikking ziet de aangeklaagde af van het recht op beroep.
3.
Een door de aangeklaagde aanvaarde schikking wordt gelijkgesteld met een
tuchtrechtelijke uitspraak.
4.
Dit reglementsartikel geldt niet voor overtredingen zoals vermeld in artikel L
6.1 d
De tuchtcommissie kan een kostenveroordeling uitspreken.
Het bedrag hiervoor is opgenomen in de bijlage bij het huishoudelijk reglement.

Artikel L 8
Straffen door de tuchtrechter
8.1
De toekenning van een rode kaart geldt als kennisgeving van vervolging zoals bedoeld in
artikel L 11.
8.2
De tuchtrechter is bevoegd om, in geval van overtredingen als bedoeld in artikel L6.2 de
navolgende straffen op te leggen aan leden en leden van leden van de KNZB en andere
aangeslotenen van leden van de KNZB, alsmede aan degenen, die binnen de KNZB of
binnen een lid van de KNZB een functie – welke dan ook – bekleden of zullen bekleden:
a.
uitsluiting het recht om deel te namen aan waterpolowedstrijden voor een periode,
waarin één bindende waterpolocompetitiewedstrijd wordt gespeeld door het team,
waarvoor betrokkene is of wordt ingeschreven;
b.
uitsluiting van het recht om te fungeren als teambegeleider bij waterpolowedstrijden
(o.a. coach, assistent-coach, teammanager, fysiotherapeut, etc.) voor een periode,
waarin één bindende waterpolocompetitiewedstrijd wordt gespeeld door het team,
waarvoor betrokkene als teambegeleider heeft gefungeerd;
c.
uitsluiting van het recht om deel te nemen aan wedstrijden in een van de andere
sportsectoren van de KNZB voor een periode van maximaal twee weken waarbij de
ingangsdatum wordt bepaald in de uitspraak van de tuchtrechter;
d.
in het geval de onder artikel 8 lid 2 sub a, b en c. genoemde straf niet onmiddellijk ten
uitvoer kan worden gelegd wegens opschorting of beëindiging van reguliere wedstrijden
in de betreffende sportsector wordt deze straf pas ten uitvoer gelegd vanaf de datum
dat – naar het oordeel van de betreffende competitieleider – de reguliere wedstrijden in
deze sector worden hervat;
e.
berisping of ernstige berisping aan degenen die, anders dan wegens overtredingen bij
deelname aan sportwedstrijden, worden vervolgd.
8.3
De tuchtrechter kan geen voorwaardelijke straf opleggen.
8.4
De tuchtrechter kan een kostenveroordeling uitspreken.
Het bedrag hiervoor is opgenomen in de bijlage bij het huishoudelijk reglement.
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HOOFDSTUK IV Procedures
A. Procedure bij de tuchtcommissie
Artikel L 9
Het aanhangig maken van een zaak
9.1
Een tuchtzaak wordt tegen een aangeklaagde aanhangig gemaakt hetzij ambtshalve door de
tuchtcommissie zelf, hetzij op aanklacht van of namens het bondsbestuur, haar commissies,
van of namens de regiobesturen of de besturen van de leden van de KNZB.
9.2
In het tweede geval genoemd in lid 1 wordt de zaak aanhangig gemaakt door het indienen bij
de tuchtcommissie van een schriftelijke klacht onder opgave van alle ter zake dienende
gegevens, daaronder begrepen de namen en adressen van de bij de zaak betrokkenen.
Instanties die daartoe toegang hebben, kunnen klachten indienen via het geautomatiseerde
tuchtrechtsysteem.
Artikel L 10 Artikel L10 Sepot
10.1
De tuchtcommissie, of namens deze de secretaris, kan op gronden aan het algemeen
bonds-, regiobelang ontleend de verdere behandeling van zaken achterwege laten.
10.2
De klagende instantie wordt van de beslissing via e-mail aan het adres
“vereniging@zwembond.nl“ of, indien de klacht met gebruik van dit systeem is ingediend, via
het geautomatiseerde tuchtrechtsysteem in kennis gesteld en kan daartegen beroep instellen.
Artikel L 11 Kennisgeving van vervolging
11.1
Indien de tuchtcommissie geen schikking aanbiedt noch besluit tot het seponeren van de zaak,
dan wel indien een aangeboden schikking niet wordt aanvaard, stelt de tuchtcommissie de
aangeklaagde, via de vereniging waartoe hij behoort, door middel van e-mail aan het adres
“vereniging@zwembond.nl” in kennis van de tegen hem ingediende klacht. De vereniging van
de aangeklaagde dient deze terstond in kennis te stellen van de klacht. De omschrijving van
de klacht alsmede de bijbehorende stukken zijn in te zien via het verenigingen portal van de
betrokken vereniging onder optie inloggen tuchtzaken.
11.2
Mocht beklaagde geen lid (meer) zijn van bij een KNZB aangesloten vereniging dan zal de
kennisgeving aan beklaagde persoonlijk worden toegezonden.
Artikel L 12 Commissie van onderzoek
12.1
De tuchtcommissie wordt, indien zij dit gewenst acht, in haar taak terzijde gestaan door één
commissie van onderzoek voor iedere tuchtzaak afzonderlijk door haar te benoemen uit een
lijst van personen, in overleg met het bondsbestuur jaarlijks samen te stellen door de
tuchtcommissie.
12.2
Personen, die direct of indirect bij een tuchtzaak betrokken zijn kunnen niet worden benoemd,
terwijl voorts elk lid van een commissie van onderzoek, dat zijn taak niet behoorlijk vervult,
door de tuchtcommissie vervangen kan worden.
12.3
De commissie van onderzoek is belast met het vooronderzoek van een haar ter behandeling
opgedragen zaak. Dit vooronderzoek dient plaats te hebben binnen een maand na ontvangst
van de stukken.
12.4
De commissie van onderzoek stelt na voltooiing van het onderzoek de op de zaak betrekking
hebbende bescheiden, waaronder begrepen een door de commissie op te stellen gemotiveerd
rapport omtrent haar bevindingen, dat geen advies omtrent de op te leggen straffen mag
bevatten, zo spoedig mogelijk in handen van de tuchtcommissie, die de zaak verder behandelt
en berecht.
Artikel L 13 Hulpmiddelen
Ter uitvoering van haar taak kunnen de tuchtcommissie en de commissie van onderzoek de
medewerking vragen van alle leden en de leden van de leden en andere aangeslotenen van
de leden alsmede alle bondsinstanties en kennisnemen van alle op de zaak betrekking
hebbende feiten en bescheiden.
Artikel L 14 Toelichting
De klagende instantie heeft het recht de klacht(en) schriftelijk casu quo mondeling toe te
lichten.
Artikel L 15 Schriftelijke of mondelinge behandeling
Elke zaak kan door de tuchtcommissie op de stukken behandeld worden tenzij de
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aangeklaagde en/of de klagende instantie uiterlijk de dag van de zitting, vóór 12.00 uur om
een mondelinge behandeling vraagt.
Dit verzoek dient per e-mail gericht te worden aan tuchtcommissie@knzb.nl. De ontvangst van
deze e-mail door de KNZB wordt per omgaande via een antwoord-e-mail bevestigd.
De aangeklaagde heeft ook het recht van schriftelijk verweer bij de tuchtcommissie en dit
verweer dient uiterlijk op de dag van de zitting, vóór 12.00 uur, ontvangen te zijn. Het verweer
dient uitsluitend te worden ingediend via het verenigingenportal (optie Tuchtzaken) van de
vereniging waartoe de aangeklaagde behoort.
Artikel L 16 Verweer
16.1
De aangeklaagde mag zich tegen de klacht verweren en zich door een raadsman, deskundige
dan wel door een bestuurslid van zijn vereniging of, ingeval van minderjarige aangeklaagden,
door een
ouder of voogd terzijde laten staan.
16.2
Deze heeft dezelfde rechten als de aangeklaagde persoon. Hij is gerechtigd zijn verweer door
geschriften en getuigen, alsmede op andere door de tuchtcommissie te aanvaarden wijze te
staven.
16.3
In geval er sprake is van wangedrag zoals beschreven in artikel L 6.1 d heeft ook de
aanklager de mogelijkheid om zich bij te laten staan door een raadsman c.q. deskundige.
Artikel L 17 De behandeling
17.1
De oproeping voor de behandeling geschiedt door of vanwege de secretaris van de
tuchtcommissie via e-mail aan het adres “vereniging@zwembond.nl” aan het lid van de
KNZB, waartoe de aangeklaagde behoort uiterlijk 48 uur vóór de avond van de dag van de
mondelinge behandeling van de zaak.
De vereniging van de aangeklaagde dient deze terstond in kennis te stellen van de oproeping.
17.2
De aangeklaagde heeft het recht zich schriftelijk dan wel mondeling te verweren.
17.3
Schriftelijke behandeling
Bij schriftelijk verweer dient de aangeklaagde zijn verweerschrift uitsluitend via het
verenigingsportal optie tuchtzaken uiterlijk vóór 12.00 uur op de dag van de behandeling te
doen toekomen aan de tuchtcommissie
17.4
Mondelinge behandeling
De aangeklaagde mag het gehele onderzoek bijwonen. De voorzitter kan hem evenwel het
recht tot het bijwonen van het onderzoek ontnemen, indien zijn gedrag daartoe aanleiding
geeft of het onderzoek dit wenselijk maakt.
17.5
De voorzitter deelt aan het begin van de mondelinge behandeling aan de aangeklaagde de
inhoud van de klacht mede. Hierna wordt hem de gelegenheid gegeven zich te verweren.
17.6
De aangeklaagde heeft het recht ten hoogste vier getuigen te doen horen, tenzij de
tuchtcommissie meer getuigen toelaat.
17.7
De voorzitter deelt iedere getuige mede dat hij ingevolge de voorschriften van de KNZB
verplicht is de waarheid te spreken op straffe van tuchtrechtelijke vervolging.
17.8
Indien het vermoeden bestaat dat een getuige de waarheid niet spreekt kan de tuchtcommissie
onmiddellijk ambtshalve een tuchtzaak tegen hem aanhangig maken en hem hiervan in kennis
stellen.
17.9
De aangeklaagde heeft het recht door de voorzitter bepaalde vragen aan de getuige te laten
stellen.
17.10 Van alle comparities en/of getuigenverhoren maakt de tuchtcommissie een procesverbaal op,
zo mogelijk getekend door de betrokkene(n). De aangeklaagde heeft het laatste woord.
Artikel L 18 Verstek
In geval een behoorlijk opgeroepen aangeklaagde op plaats, dag en uur door de
tuchtcommissie voor de behandeling van de zaak bepaald verstek laat gaan door niet te
verschijnen, dan wel geen mondeling dan wel geen schriftelijk verweer te voeren, is de
tuchtcommissie bevoegd op grond van de haar bekende feiten en bescheiden uitspraak te
doen, zonder dat hiertegen verzet c.q beroep mogelijk is.
Artikel L 19 Uitspraak
De Tuchtcommissie komt in principe de donderdag na de wedstrijd in zitting bijeen en
komt in de regel dan tot een uitspraak.
a) Indien de tuchtcommissie bewezen acht dat een overtreding is gepleegd als vermeld
in artikel L6.1, niet zijnde één der overtredingen als vermeld zijnde in artikel L6.2 en
als de aangeklaagde strafbaar wordt geacht, dan kan zij één of meerdere straffen
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opleggen als genoemd in artikelen L7.1 en L7.3 en artikel 6 van de bijlage Reglement
Seksuele Intimidatie.
b) p Indien de tuchtcommissie niet bewezen acht dat de aangeklaagde de hem ten laste
gelegde overtreding heeft begaan, of bewezen acht dat de aangeklaagde de hem ten
laste gelegde overtreding niet heeft begaan, dan spreekt zij hem vrij.
c) Indien de tuchtcommissie oordeelt dat het ten laste gelegde feit geen overtreding
betreft als genoemd in artikel L6.1, of als de tuchtcommissie de aangeklaagde terzake
van een bewezen feit niet strafbaar oordeelt, dan wordt de aangeklaagde ontslagen
van rechtsvervolging.
Artikel L 20 Kennisgeving van de uitspraak
De tuchtcommissie zendt binnen één werkdag na het nemen van haar beslissing deze via email aan het adres “vereniging@zwembond.nl” aan het lid van de KNZB, waartoe de
aangeklaagde behoort. De vereniging is belast met de prompte kennisgeving van de uitspraak
aan de aangeklaagde.
Eveneens doet zij de beslissing toekomen aan het bondsbestuur en de klagende instantie.
Artikel L 21 Publicatie
De uitspraken worden op de internetsite van de KNZB geplaatst onder vermelding van de
volgende gegevens:
de wedstrijd, wedstrijddatum en -nummer;
het startnummer van betrokkene(n);
de omschrijving van de overtreding indien aangeklaagde schuldig is bevonden;
de opgelegde straf of andere uitspraak.
Er worden geen namen van betrokkenen gepubliceerd.
Artikel L 22 Tenuitvoerlegging
22.1
De leden van de KNZB, de regiobesturen en het bondsbestuur zijn ieder binnen de kring van
hun bevoegdheid belast met de tenuitvoerlegging van de opgelegde tuchtrechtelijke straffen
alsmede met de controle op de naleving ervan.
22.2
Instanties en/of personen, die zich aan de tenuitvoerlegging van opgelegde straffen, op welke
wijze dan ook, onttrekken, worden gestraft met één van de in artikel L6 genoemde straffen.
B. Procedure bij de tuchtrechter
Artikel L 23 Behandeling van een zaak door de Tuchtrechter
23.1
De tuchtrechter is bevoegd tot behandeling van de klacht van een overtreding als vermeld in
artikel L6.2.
23.2
De tuchtrechter oordeelt uitsluitend over zaken waarin verweer wordt ingesteld door de
aangeklaagde op een scheidsrechterlijke beslissing ter zake in de artikel L6.2 genoemde
overtreding.
23.3
Indien de tuchtrechter oordeelt dat de klacht geen overtreding betreft als genoemd in artikel
L6.2, dan verwijst hij de zaak naar de tuchtcommissie via de betreffende competitieleider.
Artikel L 24 Aanhangig maken van een zaak bij de Tuchtrechter
24.1
De scheidsrechter geeft bij het begaan van een van in de L6.2 genoemde overtredingen, een
rode kaart aan de aangeklaagde, waarna deze onmiddellijk het water dient te verlaten en met
onmiddellijke ingang niet meer mag deelnemen aan waterpolowedstrijden tot en met de eerste
wedstrijd van het team, waarvoor aangeklaagde als speler is of wordt opgegeven, tenzij naar
het oordeel van de tuchtrechter, hierover benaderd door of namens aangeklaagde, sprake is
van een kennelijke vergissing.
24.2
De scheidsrechter van de betreffende wedstrijd zendt uiterlijk binnen 24.00 uur na de
wedstrijd zijn rapportage van het voorval naar de competitieleider van de betreffende
competitie via het scheidsrechtersportal.
24.3
De competitieleider, zendt uiterlijk binnen twee dagen na de betreffende wedstrijd via het
geautomatiseerde tuchtsysteem de klacht door naar de tuchtrechter, alsmede per e-mail aan
het adres vereniging@zwembond.nl" van de vereniging van de aangeklaagde.
De vereniging van de aangeklaagde dient deze terstond in kennis te stellen van de klacht. De
omschrijving van de klacht alsmede de bijbehorende stukken zijn in te zien via het
verenigingenportal van de betrokken vereniging onder optie tuchtzaken.
De aangeklaagde heeft het recht van schriftelijk verweer bij de tuchtrechter tot uiterlijk
donderdag 12:00 uur na de betreffende wedstrijd. Het verweer van aangeklaagde dient
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24.4

24.5

24.6
24.7

24.8
24.9

24.10
24.11

uitsluitend te worden ingediend via het verenigingenportal optie "Tuchtzaken" van de
vereniging waartoe aangeklaagde hoort.
Indien de tuchtrechter bewezen acht dat een overtreding is gepleegd als vermeld in artikel
L6.2, en als de aangeklaagde strafbaar wordt geacht, dan legt hij de straf op als genoemd
in artikel L8.2.
Indien de tuchtrechter niet bewezen acht dat de aangeklaagde de hem ten laste gelegde
overtreding heeft begaan of bewezen acht dat de aangeklaagde de hem ten laste opgelegde
overtreding niet heeft begaan, dan spreekt hij hem vrij.
Indien de tuchtrechter oordeelt dat de aangeklaagde terzake van het bewezen feit niet
strafbaar is, dan wordt de aangeklaagde ontslagen van rechtsvervolging.
De tuchtrechter doet zijn schriftelijke en gemotiveerde uitspraak via het geautomatiseerde
tuchtsysteem uiterlijk de vrijdag volgend op de wedstrijd toekomen aan de competitieleider,
respectievelijk het bondsbestuur en aan de vereniging via e-mail aan het adres
“vereniging@zwembond.nl” aan het lid van de KNZB, waartoe de aangeklaagde behoort. De
vereniging is belast met de prompte kennisgeving van de uitspraak aan de aangeklaagde.
Voor zover bekend wordt de uitspraak ook per e-mail aan de aangeklaagde gestuurd.
De competitieleider, respectievelijk het bondsbestuur, draagt eveneens zorg voor de
onmiddellijke tenuitvoerlegging van de opgelegde straf en is tevens belast met de controle op
de naleving daarvan.
De vereniging van de gestrafte is gehouden tot de tenuitvoerlegging van de straf, voorzover
het in artikel L 8.2 genoemde straf betreft.
Tegen de uitspraak van de Tuchtrechter is geen hoger beroep mogelijk

HOOFDSTUK V Hoger beroep
Hoger beroep van een uitspraak van de tuchtcommissie
Artikel L 25 Commissie van Beroep
De tuchtrechtspraak, zoals omschreven in artikel A10 lid 1 van de statuten, echter met
uitzondering van de uitspraken van de tuchtrechter, wordt in tweede instantie uitgeoefend
door de commissie van beroep.
Artikel L 26 Benoeming en samenstelling
26.1
De algemene vergadering benoemt voor een periode van vier jaren de leden van de
commissie van beroep, bestaande uit een voorzitter, een secretaris en tenminste vier leden,
waarvan één plaatsvervangend voorzitter en één plaatsvervangend secretaris.
26.2
Waar in de reglementen van de KNZB gesproken wordt van het instellen van beroep geschiedt
dit, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, bij de commissie van beroep.
Artikel L 27 Algemeen
De artikelen L1 tot en met L22 zijn mutatis mutandis van overeenkomstige toepassing op de
commissie van beroep.
Artikel L 28 Hoger beroep
Hoger beroep kan worden ingesteld door de klagende instantie - ook bij een ongegrond
verklaren van de klacht - en door de aangeklaagde indien door de tuchtcommissie enige
andere straf is opgelegd dan die van berisping of ernstige berisping.
Artikel L 29 Termijn
Hoger beroep kan worden ingesteld binnen 5 werkdagen na de dag van verzending per
e-mail aan het adres “vereniging@zwembond.nl” van de in eerste instantie gegeven beslissing.
Het beroep wordt via e-mail aan het adres “cvb@knzb.nl” ingediend bij de Commissie van
Beroep. Bij gebruik van e-mail wordt ontvangst door de KNZB per omgaande via een antwoord
e-mail bevestigd.
Artikel L 30 Verzoekschrift
De in beroep komende partij of instantie maakt dit aanhangig door het indienen van een met
redenen omkleed verzoekschrift, waarbij zoveel mogelijk zijn gevoegd de in eerste aanleg
gewisselde stukken en bewijsmiddelen alsmede een afschrift van de omstreden beslissing.
Artikel L 31 Kennisgeving van beroep
De commissie van beroep geeft van het hoger beroep binnen een week na ontvangst van de
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memorie van grieven aan de tuchtcommissie kennis; deze zendt aan de commissie van beroep
binnen 10 werkdagen na die kennisgeving afschriften van alle op de zaak betrekking hebbende
stukken.
Artikel L 32 Kennisneming van de stukken
De commissie van beroep zal partijen desgevraagd in de gelegenheid stellen kennis te nemen
van de in artikel L33 bedoelde bescheiden.
Artikel L 33 Opschorting uitvoering straf
33.1
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep blijft de betrokkene geschorst casu
quo uitgesloten van de in artikel L7.1 sub B onder 4 en 5 bedoelde rechten.
33.2
De commissie van beroep kan met betrekking tot de in lid 1 bedoelde gevallen alsmede ten
aanzien van uitgesproken straffen genoemd in artikel L7.1 sub A3, 4 en 5 en artikel L7.1 sub
B3 op een speciaal daartoe gericht verzoek van de appellerende partij in zwaarwegende
gevallen tussentijds beslissen, dat in afwachting van haar einduitspraak de onmiddellijke
uitvoerbaarheid als bepaald in artikel L7.5 wordt opgeschort.
33.3
Op een dergelijk speciaal verzoek dient de commissie van beroep binnen 5 werkdagen te
beslissen, zonder bij deze beslissing gebonden te zijn aan procedurele regels.
Artikel L 34 Behandeling in hoger beroep
De commissie van beroep beslist op de stukken zonder hernieuwde mondelinge behandeling,
tenzij zij ambtshalve besluit tot heropening van het vooronderzoek of een hernieuwde
mondelinge behandeling, dan wel de appellerende partij uitdrukkelijk om een hernieuwde
mondelinge behandeling heeft gevraagd.

HOOFDSTUK VI Bijzondere rechtsmiddelen
Artikel L 35 Herziening
Indien één of meer nieuwe feiten of omstandigheden ter zake van een tuchtzaak zich
openbaren nadat een eindbeslissing is genomen, die als zij tijdens de behandeling der zaak
bekend zou(den) zijn geweest, geleid zouden hebben tot een andere uitspraak, kan de
commissie van beroep de zaak herzien. De gang van de herzieningsprocedure wordt door de
commissie van beroep van geval tot geval vastgelegd.
Artikel L 36 Kwijtschelding van straf
36.1
Het bondsbestuur heeft op grond van artikel A11 lid 8 de bevoegdheid opgelegde straffen
geheel of gedeeltelijk kwijt te schelden.
36.2
Omtrent verzoeken, die schriftelijk en met redenen omkleed moeten worden ingediend bij het
bondsbestuur, om gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van straffen, wordt, alvorens daarop
wordt beschikt, het advies ingewonnen van de instantie die de uitspraak heeft gedaan.
36.3
Het bondsbestuur kan op een door betrokkene speciaal daartoe gericht verzoek tussentijds
beslissen dat de tenuitvoerlegging van de straf wordt opgeschort tot haar eindbeslissing op het
verzoek tot kwijtschelding. De tussenbeslissing wordt door het bondsbestuur zo spoedig
mogelijk genomen.
36.4
De commissie van beroep kan ambtshalve besluiten tot opschorting van de onmiddellijke
uitvoering van de opgelegde straf, indien dit voor een goed verloop van de rechtsgang
wenselijk is.

HOOFDSTUK VII Administratieve rechtspraak
Artikel L 37 Bevoegdheid
37.1
De administratieve rechtspraak, zoals omschreven in artikel A10 lid 4 van de statuten, wordt in
eerste instantie uitgeoefend door de tuchtcommissie en in tweede instantie door de commissie
van beroep.
Artikel L 38 Geschillen
38.1
Aan de administratieve rechtspraak zijn onderworpen geschillen naar aanleiding van besluiten
of handelingen van het bondsbestuur en van bondsorganen, met uitzondering van die van de
in artikel A5 lid 3 genoemde commissies, welke alleen aanhangig gemaakt kunnen worden
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38.2
38.3

door betrokkenen, die rechtstreeks in hun belangen getroffen zijn, doordat:
a.
het besluit of de handeling met de statuten of de reglementen strijdt;
b.
het bondsorgaan of de commissie bij het nemen van het besluit of bij het verrichten van
de handeling van zijn bevoegdheid kennelijk tot een ander doel gebruik heeft gemaakt
dan tot de doeleinden, waartoe die bevoegdheid is gegeven;
c.
het bondsorgaan of de commissie, bij afweging van de betrokken belangen niet in
redelijkheid tot het besluit of de handeling heeft kunnen komen;
d.
het bondsorgaan of de commissie anderszins heeft besloten of gehandeld in strijd met
enig in het algemeen rechtsbewustzijn levend beginsel van behoorlijk bestuur.
Een administratief geschil dient uiterlijk binnen 10 werkdagen na het besluit of handelingen van
het bondsbestuur en van bondsorganen aanhangig gemaakt te worden.
De commissie van beroep is voorts op verzoek van het bondsbestuur dan wel van de
tuchtcommissie belast met het geven van een bindende uitleg van de reglementen voorzover
deze onvolledig of voor tweeërlei uitleg vatbaar zijn.

Artikel L 39 Aanhangig maken geschil
39.1
Een geschil wordt aanhangig gemaakt door het indienen bij de tuchtcommissie van een
schriftelijk verzoek met vermelding van het besluit of de handeling waarvan, en de gronden
waarop nietigheid wordt gevraagd door een persoon of instantie die door dat besluit of die
handeling rechtstreeks in zijn belangen is geschaad.
39.2
Het aanhangig maken van een zodanig geschil heeft geen schorsende kracht. De
tuchtcommissie heeft het recht een voorlopige voorziening te treffen hangende de behandeling
van een geschil.
39.3
De procedure-regels van de hoofdstukken IV en V van de tuchtrechtspraak zijn voor zover
mogelijk van toepassing.
39.4
In haar uitspraak bepaalt de tuchtcommissie respectievelijk de commissie van beroep de
gevolgen van die uitspraak.
Bijlage Reglement Seksuele Intimidatie
Bijlage Artikel 1 – Toepasselijkheid
1.1

1.2

De bepalingen van dit reglement zijn van toepassing op een ieder die lid is of lid was van een lid
van de KNZB en op een ieder die werkzaam is of wat in KNZB verband in de ruimste zin van het
woord, op het moment van plegen van de feiten zoals bedoeld in artikel L.6.1d.
Behandeling van een klacht sluit een strafrechtelijke en/of civielrechtelijke procedure niet uit.
Deze juridische procedures sluiten de behandeling van een klacht niet uit.

Bijlage Artikel 2 - Begripsbepalingen
In dit reglement wordt verstaan onder:
Begeleider: degene die een sporter in de ruimste zin van het woord begeleidt en/of voor die begeleiding
verantwoordelijk is (waaronder in ieder geval begrepen het trainen, coachen en/of verzorgen) op en
rondom de plaats waar de sportbeoefening of de voorbereiding daarop plaatsvindt. Sportbeoefening
omvat zowel de sportactiviteiten als alle activiteiten die een direct relatie met die sportbeoefening
hebben.
Gedragsregels: de regels die zijn uitgewerkt in artikel 4 en waaraan een begeleider zich dient te houden.
Registratiesysteem seksuele intimidatie: het door NOC*NSF beheerde systeem waarin daarvoor in
aanmerking komende uitspraken van de Tuchtcommissie of van de Commissie van Beroep dan wel van
de strafrechter, die betrekking hebben op een vastgestelde overtreding ter zake van seksuele intimidatie
in relatie tot sportbeoefening binnen het verband van de KNZB, worden opgenomen.
Registratiekamer van NOC*NSF: de kamer die bij NOC*NSF belast is met het beheer van het
registratiesysteem seksuele intimidatie.
Bijlage Artikel 3 - Seksuele intimidatie
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3.1.

Seksuele intimidatie is elke vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag met een
seksuele connotatie (duiding) dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van de persoon wordt
aangetast, in het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige of beledigende, vernederende of
kwetsende situatie wordt gecreëerd. Onder seksuele intimidatie, zoals vermeld in dit lid, zijn mede
begrepen de in de artikelen 239 tot en met 250 (Titel XIV: misdrijven tegen de zeden) van het
Wetboek van strafrecht strafbaar gestelde feiten.

3.2.

De in lid 1 vermelde artikelen 239 t/m 250 van het Wetboek van Strafrecht strafbaar gestelde
feiten, zijn hierna verkort weergegeven:
a.

schennis van de eerbaarheid, zoals bedoeld in artikel 239 Wetboek van Strafrecht;

b.

het aanstotelijk doen zijn voor de eerbaarheid van een afbeelding of voorwerp, zoals bedoeld
in artikel 240 Wetboek van Strafrecht;

c.

het verstrekken, aanbieden of vertonen van een afbeelding, voorwerp of gegevensdrager
aan een minderjarige jonger dan zestien jaar, bevattende een afbeelding waarvan de
vertoning schadelijk is te achten, zoals bedoeld in artikel 240a Wetboek van Strafrecht;

d.

het verspreiden, openlijk tentoonstellen vervaardigen, invoeren, doorvoeren, uitvoeren of in
bezit hebben van een afbeelding (of van een gegevensdrager bevattende een afbeelding)
van een seksuele gedraging waarbij iemand, die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog
niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, zoals bedoeld in artikel 240b
Wetboek van Strafrecht;

e.

verkrachting, zoals bedoeld in artikel 242 Wetboek van Strafrecht;

f.

het tegen de wil van een ander hebben van gemeenschap met een bewusteloze of geestelijk
gestoorde, zoals bedoeld in artikel 243 Wetboek van Strafrecht;

g.

het hebben van gemeenschap met personen beneden de twaalf jaar, zoals bedoeld in artikel
244 Wetboek van Strafrecht;

h.

het hebben van gemeenschap met personen tussen de twaalf en zestien jaar, zoals bedoeld
in artikel 245 Wetboek van Strafrecht;

i.

het door geweld of bedreiging feitelijk aanranden van iemand’s eerbaarheid, zoals bedoeld in
artikel 246 Wetboek van Strafrecht;

j.

het hebben van ontucht met een bewusteloze, geestelijk gestoorde of met een minderjarige
jonger dan zestien jaar, zoals bedoeld in artikel 247 Wetboek van Strafrecht;

k.

het uitlokken van minderjarigen tot achttien jaar tot ontucht door het doen van giften of
beloften van geld of goederen, het misbruik maken van uit feitelijke verhoudingen
voortvloeiend overwicht of anderszins door misleiding, zoals bedoeld in artikel 248a Wetboek
van Strafrecht;

l.

het ontucht plegen met een minderjarige, die de leeftijd van zestien jaar en nog niet de
leeftijd van achttien jaar heeft bereikt, zoals bedoeld in artikel 248b Wetboek van Strafrecht;

m.

het opzettelijk aanwezig zijn bij het plegen van ontucht met minderjarigen jonger dan achttien
jaar of bij het vertonen van afbeeldingen van dergelijke handelingen in een daarvoor
bestemde gelegenheid, zoals bedoeld in artikel 248c Wetboek van Strafrecht;

n.

het ontucht plegen met zijn minderjarig kind, stiefkind of pleegkind, zijn pupil, een aan zijn
zorg, opleiding of waakzaamheid toevertrouwde minderjarige dan wel met zijn minderjarige
bediende of ondergeschikte, zoals bedoeld artikel 249 Wetboek van Strafrecht;
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o.

het bevorderen of opzettelijk teweegbrengen dat een derde ontucht pleegt met zijn
minderjarig kind, stiefkind of pleegkind, zijn pupil, een aan zijn zorg, opleiding of
waakzaamheid toevertrouwde minderjarige dan wel met zijn minderjarige bediende of
ondergeschikte zoals bedoeld artikel 250 Wetboek van Strafrecht.

Met betrekking tot elk vermeld artikel uit het Wetboek van Strafrecht geldt dat er sprake is van
seksuele intimidatie wanneer voldaan is aan de criteria welke in de wettekst van de desbetreffende
artikelen zijn vermeld.
3.3

Seksuele intimidatie is een verboden gedraging. Dit verbod geldt voor een ieder onder de
tuchtrechtspraak van de KNZB valt en/of die lid is van een andere sportbond. Voor leden die
tevens begeleider bij dan wel werknemer van de KNZB of een andere sportbond of van een in de
sportwereld werkzame rechtspersoon zijn, gelden naast de algemene regels met betrekking tot
seksuele intimidatie tevens de in artikel 3 opgenomen gedragsregels.

3.4

De in dit reglement bedoelde seksuele intimidatie heeft betrekking op seksuele intimidatie die heeft
plaatsgevonden in relatie tot sportbeoefening binnen het verband van de KNZB. Van seksuele
intimidatie is eveneens sprake wanneer degene die de seksuele intimidatie ondergaat ook buiten
een sportaccommodatie ten opzichte van degene die de seksuele intimidatie toepast in een in de
sport ontstane machtsrelatie verkeert.

Bijlage Artikel 4 - Gedragsregels seksuele intimidatie
4.1

De KNZB hanteert ten aanzien van seksuele intimidatie de in dit artikel vermelde gedragsregels.
Overtreding van deze gedragsregels is een strafbare handeling in de zin van het Tuchtreglement
en dit Tuchtreglement seksuele intimidatie.

4.2.

Met betrekking tot de begeleiders in de sport gelden de volgende gedragsregels:
a. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig
voelt te verkeren. In het kader van deze norm wordt als een overtreding beschouwd:
1. het niet onmiddellijk stoppen (of doen laten stoppen) door feitelijke interventie van een
klaarblijkelijke vorm van seksuele intimidatie waarvan de begeleider getuige van is of
waarvan hij op de hoogte wordt gesteld;
2. het participeren in vormen van seksuele intimidatie of aanmoedigen van anderen daartoe;
3. het door de begeleider in woord of gedrag scheppen van een seksueel of erotisch geladen
sfeer (door woord, gedrag, vertoning filmbeelden, aankleding omgeving) of aan het
voortbestaan daarvan een bijdrage leveren;
4. het door de begeleider op niet-functionele wijze bekijken van de sporter waarbij de
aandacht is gericht op de geslachtskenmerken;
5. het door de begeleider met seksueel gedrag ingaan op verliefde gevoelens, seksuele
verlangens of fantasieën van een minderjarige sporter;
6. het achterwege laten van hulp aan een slachtoffer of slachtoffers van een incident dat valt
onder seksuele intimidatie;
7. het niet of onvoldoende uitoefenen van begeleiderstaken rondom en tijdens een
sportactiviteit waardoor gelegenheid ontstaat voor vormen van seksuele intimidatie, die
met het juist uitvoeren van de begeleiderstaken hadden kunnen worden voorkomen;
b. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van machtsmisbruik of seksuele intimidatie
tegenover de sporter.
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c.

De begeleider onthoudt zich er van de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn
waardigheid aantast en verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is
voor het gezamenlijk gestelde doel. De begeleider zal tijdens training(-stages), wedstrijden en
reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter in de ruimten waarin de sporter
zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer. In het kader van deze normen wordt als
een overtreding beschouwd:
1. het door de begeleider uitoefenen van dwang of op enigerlei wijze gebruik maken van het
machtsverschil dat bestaat tussen hem en de sporter, met het kennelijke oogmerk de
sporter tot seksuele handelingen te dwingen, daartoe te verleiden of over te halen, of die te
dulden;
2. het aangaan van een seksuele relatie met een minderjarige sporter met wie de begeleider
op basis van kenmerken zoals leeftijdsverschil, status, positie, sportrelatie (bijv. coachsporter, fysiotherapeut-sporter) in een machtsongelijke relatie staat;
3. het zich onnodig en/of zonder toestemming van de sporter bevinden in of het naar binnen
kijken/gluren in ruimtes die door de sporter worden gebruikt als privé-ruimtes, zoals
douches, kleedkamers, toiletten, hotelkamers, kampeertenten en soortgelijke ruimtes,
waarin de sporter mag veronderstellen zich te kunnen gedragen als ware hij alleen en
ongezien;
4. het door de begeleider verrichten van sporttechnische fysieke handelingen m.b.t. de
sporter die niet tot zijn bekwaamheid en taken behoren en/of op dat moment niet geboden
zijn;
5. het bij herhaling of op systematische wijze privé bij de begeleider alleen thuis of een
andere afgezonderde plaats uitnodigen van een sporter, waarmee de begeleider een
machtsongelijke relatie heeft, wanneer deze ontmoeting vanuit de begeleidingstaak niet
nodig is en/of elders kan worden georganiseerd, zoals in een clubgebouw of een publieke
gelegenheid;
6. het door de begeleider op enigerlei wijze systematisch isoleren van een sporter van
andere sporters en/of begeleiders of het systematisch realiseren van een één-op-één
relatie tussen begeleider en sporter, zonder dat daar sporttechnische redenen voor zijn
en/of zonder dat dit in overeenstemming is met kaderafspraken ter zake;

d. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen begeleider en sporter die de leeftijd van
zestien jaren niet heeft bereikt, zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als
seksueel misbruik.
e. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de
begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal
ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van
geslachtsdelen, billen en borsten. In het kader van deze norm wordt als een overtreding
beschouwd:
1. de sporter tegen diens wens naar zich toe trekken voor aanhalen, omarmen of kussen;
2. zich tegen de sporter aandrukken;
3. billen, borsten, of andere erogene zones aanraken onder het mom van functionele
instructie;
4. het negeren van wensen van de sporter om (ergens) niet te worden aangeraakt, ook al
betreft dit een sporttechnisch juiste wijze van aanraken;
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5. het aanraken van de sporter of fysieke handelingen verrichten die niet binnen de
taakstelling van de begeleider vallen;
f.

De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk
communicatiemiddel dan ook. In het kader van deze norm wordt als een overtreding
beschouwd:
1. grove seksueel getinte opmerkingen, schuine moppen;
2. grapjes of ontboezemingen over andermans seksleven;
3. (dubbelzinnige) opmerkingen met verwijzing naar iemands seksuele leven of geaardheid;
4. niet-functionele vragen over het seksleven van de sporter;
5. ontboezemingen over eigen seksleven of seksuele verlangens.

g. De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect
omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zicht bevindt, zoals de kleedkamer
of de hotelkamer.
h. De begeleider heeft de plicht - voor zover in zijn vermogen ligt - de sporter te beschermen
tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of
geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met
deze personen of instanties samen te werken opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen. In
het kader van deze norm wordt als een overtreding beschouwd:
1. het nalaten van het doen van melding bij het bevoegd gezag of indienen van een klacht bij
de triagecommissie, van een incident of situatie waarvan de begeleider getuige is of kennis
van heeft en waarvan hij redelijkerwijs had moeten weten dat het om seksuele intimidatie
gaat en er niet van had kunnen uitgaan dat een ander dit zou doen;
2. het ontmoedigen of beletten van anderen (zoals een sporter of andere begeleider) om
melding te doen of een klacht in te dienen, zoals bedoeld onder lid 1 van 2.f.;
3. het niet meewerken aan de tuchtprocedure die naar aanleiding van een aangifte m.b.t.
seksuele intimidatie bij een commissie is en waartoe hij door die commissie is opgeroepen,
dan wel aan het vooronderzoek dat die commissie laat verrichten voorafgaande aan de
behandeling van de aangifte door de commissie.
i.

De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke
bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of
geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel
afgesproken honorering staan. In het kader van deze norm wordt als een overtreding
beschouwd:
1. de begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen aanbieden of geven met de
kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen van erotische of seksuele aard;
2. de begeleider accepteert geen erotische of seksuele tegenprestaties van de sporter als
vergoeding voor het uitoefenen van de begeleiderstaak;

j.

De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels door iedereen die betrokken is bij de
sporter worden nageleefd. Wanneer hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met
deze regels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen. In het kader van deze norm
wordt als een overtreding beschouwd:
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1. het nalaten personen op hun gedrag aan te spreken die zich schuldig maken aan een
vorm van seksuele intimidatie;
2. het nalaten andere begeleiders op hun gedrag aan te spreken wanneer deze in het bijzijn
van de begeleider of nadat de begeleider het ter ore komt, niet of onvoldoende ingrijpen of
hebben ingegrepen bij een incident m.b.t. seksuele intimidatie.

4.3

k.

In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de
verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

l.

Het niet ingrijpen bij gedragingen of in situaties die, ondanks dat ze niet in deze gedragscode
met name als verbod staan genoemd, toch de sociale veiligheid van de sportomgeving in
termen van seksuele intimidatie of grensoverschrijdend gedrag bedreigen. In het kader van
deze norm wordt als een overtreding beschouwd: het niet ingrijpen bij gedragingen of in
situaties die, ondanks dat ze niet in deze gedragscode met name als verbod staan genoemd,
toch de sociale veiligheid van de sportomgeving in termen van seksuele intimidatie of
grensoverschrijdend gedrag bedreigen.

Van een begeleider wordt in het bijzonder verwacht dat hij professioneel handelt en dat hij zich
bewust is van zijn voorbeeldfunctie, dat wil zeggen dat hij handelt overeenkomstig de geldende
standaard en opleiding, waarbij het er niet toe doet of de begeleider al dan niet een vergoeding
voor zijn begeleiding ontvangt.

Bijlage Artikel 5 - De aangifte
Een aangifte is rechtsgeldig wanneer degene tegen wie de aangifte zich richt ten tijde van de overtreding
onder de tuchtrechtspraak van de KNZB valt. Wanneer de aangeklaagde ten tijde van de behandeling
van de aangifte geen lid meer is van de KNZB wordt de aangifte behandeld en geschiedt de behandeling
van de zaak op grond van dit Tuchtreglement seksuele intimidatie, als viel de aangeklaagde nog immer
onder de Tuchtrechtspraak van de KNZB, in welk geval aan degene die aangifte doet en degene tegen
wie de aangifte zich richt alle rechten en verplichtingen op grond van dit Tuchtreglement toekomen.
Bijlage Artikel 6 Straffen
6.1 Als straf kunnen 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 KNZB 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 bepaalde duur.
c. het verbod om één of meer aan leden van de KNZB toegekende rechten uit te oefenen voor een
duur van maximaal drie jaren;
d. het verbod tot het uitoefenen van één of meer functies binnen de KNZB voor een duur van
maximaal tien jaren. Het verbod om bij de KNZB 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 de tuchtcommissie te bepalen andere
functies binnen de KNZB betrekking hebben;
e. de schorsing voor een duur van maximaal vijf jaren. De 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 KNZB en blijven uit
het lidmaatschap voortvloeiende activiteiten van de sportorganisaties en blijven de uit het
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lidmaatschap voortvloeiende verplichtingen onverkort op hem van toepassing. In overleg met de
betrokkene kunnen hem tijdelijk bijzondere taken die hij in de ruimste zin van het woord uitvoert
ten behoeve van de vereniging worden geweigerd;
f. het royement (ontzetting) als lid van de KNZB. Het royement wordt uitgesproken indien de
seksuele intimidatie, 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 KNZB. Indien
de tuchtcommissie 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.
6.2 Indien een sanctie voor een bepaalde duur geldt of voor bepaalde activiteiten of functies wordt
hiervan in de uitspraak mededeling gedaan.
6.3 Een berisping, een schorsing en een royement kunnen niet tezamen met een andere straf
worden opgelegd.
6.4 Met uitsluiting van de berisping en een royement kunnen de in lid 1 genoemde straffen geheel of
gedeeltelijk voorwaardelijk worden opgelegd. Het voorwaardelijke gedeelte van een straf wordt aan
een termijn van ten hoogste twee jaren gebonden.
6.5 Bij het opleggen van een straf kan de tuchtcommissie rekening houden met de situatie die na het
beëindigen van de straf tussen partijen kan ontstaan. De tuchtcommissie kan, wanneer dit ten tijde
van de strafoplegging mogelijk is, aangeven op welke wijze de betrokkene zich tegenover degene
die aangifte heeft gedaan na het ondergaan van de straf 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
straf, maar voor het beëindigen van de straf, de tuchtcommissie verzoeken ter zake bedoelde
mededeling te doen.
6.6 Indien de betrokkene binnen de termijn van de voorwaardelijk opgelegde straf weer een
overtreding in verband met seksuele intimidatie begaat, kan de tuchtcommissie beslissen het
voorwaardelijke gedeelte alsnog in een onvoorwaardelijke straf om te zetten en daarnaast een straf
op te leggen voor de nieuwe overtreding.
6.7 Maakt een overtreding, waarvan aangifte is gedaan, een ernstige inbreuk op de rechtsorde van
de KNZB dan kan de tuchtcommissie, zodra aangifte is gedaan en voordat verweer is gevoerd of een
mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden, aan de betrokkene een voorlopige straf opleggen.
6.8 Bij het opleggen van een straf en bij het bepalen van de strafmaat kan rekening worden
gehouden met een strafrechtelijke veroordeling en/of met het resultaat van een andere wijze waarop
de seksuele intimidatie aan de orde is gesteld.
6.9 Een onherroepelijke tuchtrechtelijke veroordeling, met uitzondering van de berisping, leidt tot
registratie van de betrokkene in het registratiesysteem seksuele intimidatie van NOC*NSF. De
registratie is geen sanctie in de zin van dit artikel. De secretaris van de tuchtcommissie doet de
opgave van bedoelde tuchtrechtelijke veroordeling aan de beheerder van het registratiesysteem.

Bijlage Artikel 7 - Registratie straf seksuele intimidatie
1.

Behalve bij een berisping leidt een tuchtrechtelijke veroordeling tot registratie van de betrokkene,
zijn persoonsgegevens en de gegevens van de tuchtzaak in het Registratiesysteem seksuele
intimidatie van NOC*NSF conform het Protocol registratiesysteem in de sport van NOC*NSF. Die
registratie is geen straf in de zin van dit artikel. Tegen de registratie kan geen beroep worden
ingesteld.

2.

De in lid 1 bedoelde registratie vindt niet plaats wanneer de betrokkene de leeftijd van zestien jaar
nog niet heeft bereikt, tenzij sprake is van een strafrechtelijke veroordeling in welk geval ook
veroordeelden jonger dan 16 jaar worden opgenomen in het registratiesysteem.

3.

De Tuchtcommissie of de Commissie van Beroep zendt de uitspraak zo spoedig mogelijk aan de
registratiekamer van NOC*NSF. Tevens stelt Tuchtcommissie of de Commissie van Beroep binnen
vijf werkdagen nadat de tuchtrechtelijke uitspraak aan de registratiekamer van NOC*NSF is
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gezonden de betrokkene en het Hoofdbestuur hiervan schriftelijk bij aangetekende brief op de
hoogte.
4.

Wanneer ter zake van seksuele intimidatie door de strafrechter aan een lid een onvoorwaardelijke
straf is opgelegd, is het lid gehouden de strafrechtelijke uitspraak aan het Hoofdbestuur ter hand te
stellen. In dat geval maar ook wanneer het Hoofdbestuur uit andere hoofde over een bedoelde
uitspraak van de strafrechter beschikt, zendt het Hoofdbestuur die uitspraak per omgaand aan de
Tuchtcommissie met het verzoek te beoordelen of de door de strafrechter opgelegde straf is
opgelegd in het kader van seksuele intimidatie zoals bedoeld in artikel 2 lid 4.

5.

De Tuchtcommissie beslist zo spoedig mogelijk over het in lid 4 bedoelde verzoek, waarna de
Tuchtcommissie de uitspraak als aangetekende brief toezendt aan de betrokkene en het
Hoofdbestuur.

6.

De betrokkene en het Hoofdbestuur kunnen van deze uitspraak binnen vier weken na de datum
van ontvangst van de uitspraak van de Tuchtcommissie in beroep gaan bij de Commissie van
Beroep.

7.

De Commissie van Beroep behandelt het beroep binnen vier weken en doet zo spoedig mogelijk
nadien schriftelijk uitspraak, welke als aangetekende brief wordt gezonden aan de betrokkene en
het Hoofdbestuur.

8.

Wanneer de Tuchtcommissie of in beroep de Commissie van Beroep van oordeel is dat de door de
strafrechter opgelegde straf betrekking heeft op seksuele intimidatie zoals bedoeld in artikel 2 lid 4,
zendt de Tuchtcommissie of de Commissie van Beroep de onherroepelijke uitspraak per omgaand
aan de registratiekamer van NOC*NSF.

Bijlage Artikel 8 – Strafrechtelijke vervolging
8.1 Indien de KNZB kennis neemt van een strafrechtelijke vervolging van een persoon, die voldoet aan
het gestelde in artikel 1, kan de Tuchtcommissie vervolging instellen zonder dat aan de eisen wordt
voldaan die in dit reglement zijn gesteld met inachtneming van de artikelen in deze paragraaf.
8.2 De vervolging dient betrekking te hebben op de artikelen 239 tot en met 250 (Titel XIV: Misdrijven
tegen de zeden) van het Wetboek van Strafrecht.
8.3 De Tuchtcommissie neemt kennis van het vonnis van de strafrechter, en maakt een klacht
aanhangig. Vanaf dat moment wordt de normale procedure bij tuchtzaken gevolgd. Indien de
aangeklaagde, om wat voor reden dan ook, niet reageert op de uitnodiging voor de zitting, wordt de
strafzaak bij verstek afgehandeld.
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